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1. INTRODUCCIÓ.

a) Justificació de la programació.

Definim la programació didàctica com el conjunt de decisions recollides en un document, dins  
d'un departament, en relació amb l'organització del procés d'ensenyament-aprenentatge de 
les àrees, matèries i
 mòduls propis d'aquest departament.

Al  seu  torn,  els  diferents  models  de  qualitat  aplicats  a  l'activitat  docent  parteixen  de  la 
necessitat d'una planificació de la feina com a eina bàsica que permeti els diferents moments 
de desenvolupament d'un pla de qualitat i fonamentalment l'avaluació, basada en l'autonomia 
desplegada pel centre educatiu per adaptar-se a les necessitats dels seus alumnes i les seves 
pròpies circumstàncies, segons s'indica en el preàmbul de la LOE.

I segons el reglament orgànic dels centres d'ensenyament secundari, entre les competències 
dels  Departaments  està  elaborar  les  programacions  didàctiques  dels  ensenyaments 
corresponents a les àrees,  matèries i  mòduls integrats en el  mateix,  sota la  coordinació i 
supervisió del cap del departament (en aquest cas del de Família Professional).

En definitiva, la importància de programar el treball docent ve donada per la necessitat que:

1) Hi haja uns criteris comuns entre els professors que imparteixen un mòdul.

2) Puga fer una reflexió sobre el desenvolupament del treball a realitzar i que aquesta sigui  
part integrant de l'activitat docent que permeti la millora de la qualitat.

3) Es realitze una planificació i ordenació del treball a realitzar seguint uns criteris marcats per  
la normativa existent, el centre educatiu i el mateix departament de família professional i que 
la mateixa quedi recollida per escrit.

4) Es faça un seguiment d'aquest treball  d'acord a un pla,  pel departament,  el  centre i  la 
inspecció educativa.

5) Es conega per part de la comunitat educativa aquest pla de treball.

6) Es prenguen decisions futures d'acord a l'avaluació del treball i resultats obtinguts.

7) S'establisca un procés de millora contínua seguint models adequats.

Aquesta programació recull les bases del que seria la programació anual del departament de 
Formació i Orientació Laboral a l' I.E.S. La Malladeta, per al mòdul de Formació i Orientació 
Laboral del curs 2020/21, dins dels seguents cicles formatius:

• Grau mitjà d’Atenció a Persones en situació de Dependència 
•  Grau superior d’Educació Infantil.
• Grau superior de Tecnic en Animació SocioCultural i Turística
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Es realitza tenint en compte:

a) Els RD del títol que recullen els ensenyaments mínims del cicle formatiu:

Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el Títol de Tècnic en Atenció a 
Persones en Situació de Dependència.

Reial Decret 1394/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix el Títol de Tècnic  Superior en 
Educació infantil.

Reial Decret 1684/2011, de 18 de noviembre, per el que s’estableix el Títol de Tècnic Superior  
en Animació Sociocultural y Turística , 

b) Les ordres de currículum, de la Comunitat Valenciana, dels cicles formatius.

ORDRE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual 
s’establix  per  a  la  Comunitat  Valenciana  el  currículum  del  cicle  formatiu  de  grau  mitjà  
corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. 

ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix per a la 
Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de 
Tècnic Superior en Educació Infantil. 

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat  
Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o 
Tècnica Superior en Animació Sociocultural 

c) L'ordre d'avaluació  79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 
regula l’avaluació de l’alumnat  dels  cicles formatius de Formació Professional  del  sistema 
educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

b) Contextualització.

Els  docents  han  d'establir  les  seves  programacions  didàctiques  tenint  en  compte  els 
currículums i les característiques dels alumnes, és a dir hem d'adaptar la norma a la realitat 
(contextualitzar) i la formació professional presenta característiques molt concretes.

Les primeres dades que contextualitzen aquesta programació són les següents:

a.- Centre educatiu: I.E.S. La Malladeta, ubicat a La Vila Joiosa, província d'Alacant.

b.- Curs acadèmic: 2020-2021

c.- Nivell educatiu: Formació Professional de grau mitjà i superior.

d.- Mòdul: Formació i Orientació Laboral.

e.-Professorat: 
• Angela Vaello lópez
• Francesc Galiana Llorca
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2. OBJECTIUS.

Expressen allò que ha d'assolir l'alumnat per obtenir el títol de Tècnic Mig i Superior i per 
aprovar el mòdul de F.O.L. 

Objectius generals del cicle formatiu.

El Reials Decrets de Títols del Cicles Formatiu enumera com a objectius generals del Cicle 
Formatiu, relacionats amb el mòdul de F.O.L, els següents:

l) Interpretar les normes de seguretat laboral i mediambiental segons la normativa vigent i la 
documentació establerta per supervisar el compliment d'aquestes.

m) Analitzar l'estructura jeràrquica de l'empresa, identificant els rols i responsabilitats de cada 
un  dels  components  del  grup  de  treball  per  organitzar  i  coordinar  el  treball  en  equip.

p) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal  
que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

OBJECTIUS GENERALS  DEL MÒDUL I BLOCS TEMÀTICS.

OBJECTIUS DEL MÒDUL BLOCS TEMÀTICS

I II III IV

1. Determinar actuacions preventives i/
o  de  protecció,  minimitzant  els 
factors  de  risc  i  les  conseqüències 
per a la salut i el medi ambient que 
produeixen les activitats relatives a la 
titulació.

X

2. Aplicar  mesures sanitàries bàsiques 
immediates en el lloc de l’accident en 
situacions simulades.

X

3. Diferenciar  les  modalitats  de 
contractació  laboral  aplicant 
procediments d’inserció en la realitat 
laboral  com  a  treballadors  per 
compte aliè o propi.

X
X

4. Orientar-se  en el  mercat  de  treball, 
identificant  les  seves  pròpies 
capacitats  i  interessos  i  l’itinerari 
professional més idoni.

X X

5. Interpretar el  marc legal  de treball  i 
distingir els drets i obligacions que es 
deriven de les relacions laborals.

X
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3. COMPETÈNCIES.

A)  COMPETÈNCIES  PROFESSIONALS,  PERSONALS  I  SOCIALS  PRÒPIES  DE  LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL.

El Reial Decret 1147/2011, que estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el  
Sistema  Educatiu,  ha  previst  per  als  Cicles  formatius  de  Grau  Superior  les  següents 
competències relacionades amb el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral:

3. Supervisar objectius, tècniques i resultats del treball personal i dels membres de l'equip,  
amb lideratge i esperit de millora, garantint la qualitat del procés i del producte o servei.

6. Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat,  
utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i 
respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

7.  Generar  entorns  segurs  en  el  desenvolupament  del  seu  treball  i  el  del  seu  equip, 
supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord  
amb el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

9.  Exercir  els  drets  i  obligacions derivades  de  l'activitat  professional,  d'acord  amb el  que 
estableix la legislació  vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

B)COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS DEL NOSTRE MÒDUL

El mòdul de FOL contribueix a assolir les següents competències del títol:

k) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels 
subordinats, informant quan sigui convenient.

l)  Mantenir  l'esperit  d'innovació i  actualització en l'àmbit  del  seu treball  per  adaptar-se als 
canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

m) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i  
laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable, actuant en tot moment  
de forma sincera, respectuosa i tolerant.

o) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals,  
d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

p) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i 
d'aprenentatge.

4. CONTINGUTS.

Són el conjunt de sabers la apropiació i assimilació és essencial per als alumnes. La manera 
d'organitzar,  seqüenciar  i  presentar  els  continguts,  és  decisiva,  ja  que  han  d'estar  
contextualitzats a l'entorn del grup, i en cada cas, al perfil professional de què es tracti i han de 
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ser coherents i lògics per als alumnes i la metodologia.Aqustos continguts estal dosposats a 
l'Ordre de Currículum del cicle formatiu i són el següents:

BLOC I: SALUT LABORAL.
−  Condicions de treball i seguretat.
−  Factors de risc químic, biològic, físic i organitzatiu.

− Mesures de protecció i prevenció.
− Prioritats i seqüències d'actuació en cas d'accidents.

− Primers auxilis.

BLOC II: LEGISLACIÓ I RELACIONS LABORALS.
− Normes fonamentals del Dret Laboral.
− La jornada de treball.

− El salari i la nòmina.
− Modalitats de contractació.

− Supòsits de suspensió i extinció laboral.
− Seguretat social i les seues prestacions.

− Òrgans de representació.
− Elements del Conveni Col·lectiu i de la negociació col·lectiva.

BLOC III: ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL.
− Recerca d'ocupació, fonts d'informació i mecanismes de selecció.

− El treball per compte propi i els tràmits de constitució de xicotetes empreses.
− Recursos d'inserció – orientació.

− Itineraris formatius professionalitzadors. 

BLOC IV: TREBALL EN EQUIP I GESTIÓ DE CONFLICTES.
− Equips de treball 
− Conflicte i negociació en empreses 

5. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT.

a) Criteris d’avaluació.

L'avaluació contínua fixa uns paràmetres anomenats criteris d'avaluació, a través dels quals 
es mesura el grau d'aprenentatge de l'alumne i la mesura què s'assoleixen els objectius fixats  
en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Això justifica que aquests criteris estiguin agrupats 
per capacitats terminals, de manera que a cada capacitat terminal li corresponen un o diversos 
criteris d'avaluació.

Per al  mòdul  de Formació i  Orientació  Laboral,  seguint  els  reials decrets que regulen els  
diferents títols dels diversos Cicles Formatius, s'estableixen les següents correspondències:
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Primer  resultat  d'aprenentatge:  Selecciona  oportunitats  d'ocupació,  identificant  les 
diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a)  S'ha  valorat  la  importància  de  la  formació  permanent  com  a  factor  clau  per  a 
l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

b) S'han identificat els itineraris formatiu-professionals relacionats amb el perfil professional 
del tècnic.

c)  S'han  determinat  les  aptituds  i  actituds  requerides  per  a  l'activitat  professional 
relacionada amb el perfil del títol.

d) S'han identificat els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic.

i) S'han determinat les tècniques utilitzades en el procés de recerca de feina.

f) S'han previst les alternatives d'autoocupació en els sectors professionals relacionats amb 
el títol.

g) S'ha realitzat la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpia per a  
la presa de decisions.

Segon resultat  d'aprenentatge:  Aplica les estratègies del  treball  en equip,  valorant  la 
seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l'organització.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'han valorat els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades 
amb el perfil del tècnic.

b) S'han identificat els equips de treball que poden constituir-se en una situació real de 
treball.

c)  S'han  determinat  les  característiques  de  l'equip  de  treball  eficaç  davant  els  equips  
ineficaços.

d)  S'ha  valorat  positivament  la  necessària  existència  de  diversitat  de  rols  i  opinions 
assumits pels membres d'un equip.

i) S'ha reconegut la possible existència d'un conflicte entre els membres d'un grup com un 
aspectes característic de les organitzacions.

f) S'han identificat els tipus de conflictes i les seves fonts.

g) S'han determinat procediments per a la resolució del conflicte.
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Tercer  resultat  d'aprenentatge:  Exerceix  els  drets  i  compleix  les  obligacions  que  es 
deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'han identificat els conceptes bàsics del dret del treball.

b)  S'han  distingit  els  principals  organismes  que  intervenen  en  les  relacions  entre 
empresaris i treballadors.

c) S'han determinat els drets i obligacions derivats de la relació laboral.

d)  S'han  classificat  les  principals  modalitats  contractació,  identificant  les  mesures  de 
foment de la contractació per a determinats col·lectius.

i) S'han valorat les mesures establertes per la legislació vigent per a la conciliació de la 
vida laboral i familiar.

f) S'han identificat les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació 
laboral.

g)  S'ha  analitzat  el  rebut  de  salaris,  identificant  els  principals  elements  que l'integren.

h) S'han analitzat les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució  
de conflictes.

i) S'han determinat les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu aplicable a 
un sector professional relacionat amb el títol.

j)  S'han identificat  les  característiques definitòries  dels  nous entorns  d'organització  del 
treball.

Quart resultat d'aprenentatge: Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat 
Social  davant  les  diferents  contingències cobertes,  identificant  les  diferents  classes de 
prestacions.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans.

b) S'han enumerat les diverses contingències que cobreix el sistema de Seguretat Social.

c) S'han identificat els règims existents en el sistema de Seguretat Social.

d) S'han identificat les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de Seguretat  
Social.

e) S'han identificat en un supòsit senzill les bases de cotització d'un treballador i les quotes 
corresponents a treballador i empresari.
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f) S'han classificat les prestacions del sistema de Seguretat Social, identificant els requisits.

g) S'han determinat les possibles situacions legals d'atur en supòsits pràctics senzills.

h) S'ha realitzat el càlcul de la durada i quantia d'una prestació per atur de nivell contributiu 
bàsic.

Cinquè resultat d'aprenentatge: Avalua els riscos derivats de la seva activitat, analitzant 
les condicions de treball i els factors de riscos presents en el seu entorn laboral.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'ha valorat la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i  activitats de 
l'empresa.

b) S'han relacionat les condicions laborals amb la salut del treballador.

c) S'han classificat els factors de risc en l'activitat i els danys derivats dels mateixos.

d) S'han identificat les situacions de risc habituals en els entorns de treball del tècnic.

i) S'ha determinat l'avaluació de riscos en l'empresa.

f) S'han determinat les condicions de treballs amb significació per a la prevenció en els 
entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic.

g) S'han classificat i descrit els tipus de danys professionals, amb especial referència a 
accidents  de treball  i  malalties professionals,  relacionats  amb el  perfil  professional  del  
tècnic.

Sisè resultat d'aprenentatge: Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en 
una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'han determinat els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

b) S'han classificat les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció 
dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

c) S'han determinat les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria  
de prevenció de riscos.

d) S'han identificat els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

i) S'ha valorat la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la 
seqüenciació d'actuacions a realitzar en cas d'emergència.

f) S'ha definit el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el 
sector professional del tècnic.
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g) S'ha projectat un pla d'emergència i evacuació en una petita i mitjana empresa.

Setè resultat d'aprenentatge: Aplica les mesures de prevenció i protecció analitzant les 
situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic (afegir superior o mitjà).

Criteris d'avaluació per a aquest resultat d'aprenentatge:

a) S'han definit les tècniques de prevenció i protecció que s'han d'aplicar per evitar els 
danys en el seu origen i minimitzar les seves conseqüències en cas que siguin inevitables.

b) S'ha analitzat el significat i abast de diferents tipus de senyalització de seguretat.

c) S'han analitzat els protocols d'actuació en cas d'emergència.

d) S'han identificat les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència on hi hagi 
víctimes de diversa gravetat.

e) S'han identificat les tècniques bàsiques de primers auxilis que han de ser aplicades al 
lloc de l'accident davant diferents tipus de danys i la composició d'ús de la farmaciola.

b) Instruments d’avaluació.

Els instruments  d’avaluació seran  diversos.  No  s’utilitzarà  un  únic  instrument,  sinó  la 
combinació  de  diferents  mitjans  com,  entre  d’altres,  la  realització  de  proves  objectives, 
activitats  de treball  diari  a classe (casos pràctics i d’expressió oral),  així com l’observació 
sistemàtica de les actituds de l'alumnat a classe (assistència i  participació,  comportament, 
atenció  i  respecte  al  treball  del  professorat  i  de  la  resta  d'alumnes).  Concretament  els 
paràmetres per avaluar seran els següents:

1. Les proves objectives seran de caràcter periòdic ( 1 com a mínim cada trimestre ), 
escrites i versaran sobre els continguts de la/es unitat/s didàctica/es considerada/es i  
podran constar de preguntes teòriques, supòsits pràctics i si escau de preguntes tipus 
test (part pràctica i teòrica)

2. Seguiment de les activitats i casos pràctics, individuals o en grup, plantejat en classe i 
realitzats per l’alumnat amb regularitat a l’aula o a casa. S’avaluarà l’ordre, pulcritud i  
correcció gramatical  en la presentació, a més dels continguts, així com la realització i  
lliurament dels treballs dins del termini oportú. També s’avaluarà el haver assumit la  
responsabilitat i dut a terme la feina corresponent com a membre del grup.

3. Exposicions orals que completen les activitats i  casos pràctics. S’avaluarà el nivell 
d’expressió  oral,  la  claredat  i  correcció  en  l’exposició  dels  continguts,  així  com els 
recursos i mitjans fets servir com a suport.

4. Simulacions  senzilles de  situacions  corresponents  als  continguts  del  mòdul. 
S’avaluarà la capacitat per treballar en equip i, al mateix temps, la iniciativa individual, 
així  com  el  fet  d’assumir  les  responsabilitats  i  tasques  adients  a  les  situacions 
plantejades.

5. Actitud i interès vers el mòdul, professorat i companys/es, el comportament adequat a 
l’aula,  aprofitament,  assistència  i  participació,  així  com una actitud  de respecte  per 
l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.
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d) Criteris de qualificació.

Per a determinar la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte la nota de les proves 
objectives realitzades, les diferents activitats, casos pràctics, exposicions orals i simulacions 
duts a terme. Cada prova objectiva, activitat, cas pràctic, exposició o simulació es puntuarà 
específicament, segons les parts de què consti, a criteri del professorat. Així, es qualificarà de 
la següent manera:

       a)    Proves objectives:            60 %

       b)    Activitats, casos pràctics i treballs 30%

   c)  Actitud  i  interès  vers  el  mòdul,  professorat  i 
companys/es

10%

La qualificació mínima per superar cada prova objec  tiva   és d’un 5, nota mínima  per tal de fer 
mitjana . 
La qualificació de cadascuna de les avaluacions s’obtindrà per suma dels apartats a) + b) + 
c) , després de treure el corresponent percentage. La qualificació mínima per a superar cada 
trimestre és d’un cinc.

Aquell alumnat que falti  a classe un nombre de sessions equivalent a un 15% o superior, 
injustificadament  (veure causes justificades en RRI  del  centre),  en  un trimestre  implica la 
pèrdua del dret a avaluació contínua. En aquest cas, haurà de fer a prova escrita final per 
superar el mòdul, així com lliurar els treballs i activitats indicats pel professorat en el termini  
que  s’estableixi  (excepte  que causi  baixa  en  el  mòdul  per  faltes  d’assistència,  segons  la  
normativa vigent). 

La qualificació final del mòdul s’obtindrà per mitjana aritmètica de les notes de cadascuna de 
les avaluacions, tenint en compte els diversos paràmetres indicats abans. La nota mínima per  
a superar el mòdul és d’un cinc.

e) Activitats de reforç i ampliació.Sistema de Recuperació

 L’alumnat que no hagi assolit el cinc que hi cal per aprovar una avaluació  tindrà l,oportunitat  
de recuperació al seguent trimestre. A mes, al final del curs aquells que no hagen superat  
algun dels trimestres tindrán l,examen final ordinari on anirán en la materia no superada. Si 
alguna de les activitats a realitzar estiguera pendent,  la data del  exàmen serà la data de 
presentació final.

Les proves, activitats o treballs de recuperació ordinària es superaran amb una qualificació 
mínima d’un 5, i només puntuaran fins a 6 punts. 

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA
 Programa de recuperació de mòduls no superats en l’avaluació final ordinària del primer curs. 
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L’alumne o l’alumna  realitzarà a Juliol una prova final extraordinaria comptant amb l’orientació 
prèvia del  professorat.  A esta prova s,anirà amb tota la matèria del  mòdul.  El  sistema de 
puntuació serà el mateix que a les avaluacions trimestrals (de 1 a 10). El professor podrà 
valorar la necessiitat de presentació de treballs.
Els critèris de qualificació seràn:

       a)    Proves objectives:            70 %

       b)    Activitats, casos pràctics i treballs 30%

Programa  de  recuperació  dels  mòduls  professionals  no  superats  en  l’avaluació  final  
extraordinària del primer curs. 

L’alumne  o  l’alumna  podrà  realitzar  simultàniament  els  mòduls  de  segon  curs,  tenint  en 
compte que no es garantirà la seua assistència a les classes del mòdul o mòduls pendents.
Realitzarà proves trimestrals i  realització del treballs que considere el professor i comptarà 
amb la seua orientació quan crega convenient.

6. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES.

a) Metodologia general i específica . Recursos didàctics i organitzatius.

La  metodologia  didàctica  promourà  les  capacitats  clau  de  l’alumnat  i  la  integració  dels 
continguts.  Entre  aquestes  capacitats  destaquen  l’autonomia,  la  iniciativa,  la  capacitat  de 
resolució de problemes, el treball en equip i la responsabilitat en el treball.
Els continguts estaran integrats de tal manera que permetin englobar els aspectes tecnològics, 
els aspectes pràctics i els aspectes instrumentals per arribar-ne a la comprensió conjunta des 
de la visió de les interrelacions que s’hi estableixin.

La proposta metodològica que es fa es fonamenta en els següents principis:

a) El principi de participació: La metodologia serà dinàmica i flexible, ja que es partirà de la  
realitat  del  grup i  s’adaptarà  a  les  característiques dels  participants  i  del  propi  procés 
formatiu.

b) El principi constructivista de l’aprenentatge: L’ensenyament mirarà de ser pràctic i funcional 
perquè els/les alumnes puguin construir coneixements nous o modificar els que ja tenen, a 
partir  dels  seus  coneixements  previs.  D’aquesta  manera  ens  assegurarem  que 
l’aprenentatge sigui significatiu.

c) Els continguts es seqüenciaran de manera que l’ordre sigui afavoridor de la comprensió  
per part de l’alumnat.

Considerem que el paper del professorat no ha de ser únicament subministrador d’informació  
sinó que, a més, ha d’exercir com a coordinador que proporciona pautes d’actuació. Un dels 
seus  objectius  ha  de  ser  facilitar  l’autonomia  progressiva  de  l’alumnat  en  el  procés 
d’aprenentatge, per tant, la tasca no deu estar limitada a donar-li unes directrius prefixades, 
sinó a estimular-ne les capacitats perquè arribi  a descobriments propis.  L’aula no s’ha de 
plantejar com l’únic espai  educatiu i  la seva distribució,  sempre que sigui  possible,  no ha 
d’ésser estàtica. La distribució flexible d’aula facilita la interactivitat i el dinamisme, permet la 
participació de tothom i ajuda a rompre l’esquema tradicional de la relació alumnat-professor.
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Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha programat basant-se en la realització d’una 
sèrie d’activitats d’aprenentatge ( individuals i/o de grup) que pretén propiciar la iniciativa de 
l’alumnat i el procés d’autoaprenentatge desenvolupant capacitats de comprensió i anàlisi, de 
relació, recerca i tractament de la informació, intentant connectar l’aula amb el món real, les 
empreses  i  organismes  administratius  que  conformen  l’entorn  professional  i  de  treball,  i  
complementant aquestes activitats amb explicacions del professor/a, intervencions d’experts 
en determinades matèries, i amb exposicions i debats dels alumnes.

Es procurarà que els recursos didàctics que es faran servir siguin propers a l’alumnat, capaç 
de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o recerca. Així, l’aula 
d’informàtica  es  farà  servir  habitualment,  com  a  eina  de  treball  a  dos  nivells:  recerca 
d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients. També es farà servir l’aula 
d’audiovisuals i  el  material  audiovisual  disponible al  centre educatiu que sigui  apropiat als 
diversos blocs temàtics. 

MATERIALS I RECUSOS DIDÀCTICS. 

Pel que fa a  l’organització de l’espai,  habitualment es fan servir aules convencionals de 
classe. També s’utilitza l’aula d’informàtica com a eina per treballar amb les noves tecnologies 
a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients, així  
com l’aula d’audiovisuals. Els tallers es fan servir en aquells mòduls que inclouen treball de 
camp.

Recursos didàctics: 

Ens  referim  a  aquells  recursos  que  l’alumne  utilitzarà  en  el  procés  d’ensenyament 
aprenentatge.  Així,  l’alumnat disposarà d’un llibre de text,  com a element bàsic,  que serà  
Formació  i  Orientació  Laboral  per  als  cicles  formatius,  de  grau  superior  i  de  grau  mitjà 
respectivament, de l’editorial (Tulibrodefp). A més, aquest serà complementat amb fotocòpies, 
apunts, exercicis i documents reals ( nòmines, contractes, parts d’accident de treball, rebut de 
salaris, model de CV, etc.), com legislació ( ET, conveni col·lectiu, LPRL, ...) així com diaris i 
revistes especialitzades i material audiovisual.

Es procurarà que els recursos didàctics que es faran servir siguin propers a l’alumnat, capaç 
de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o recerca. 

Generals:

 Pissarra / guix.
 Llibre de text: Formació i Orientació Laboral de les diferents editorials.
 Fotocòpies  de  material  divers:  activitats  pràctiques,  notes  teòriques  elaborades  pel 

professorat a partir  d’altres fonts,  apartats puntuals de manuals,  legislació i  conveni 
col·lectiu, entre d’altres.

 Documents reals ( fotocòpies d’articles de premsa i articles especialitzats concretats en 
les unitats didàctiques, així altra documentació com models oficials de nòmines, taules 
de cotització a la Seguretat Social, plantilles d’identificació de riscs laborals, ...).

 Ordinadors / impressora / aplicacions informàtiques / Xarxa Internet / canó de projecció.
 Televisió,  reproductor  de  DVD  /  vídeo  i  material  audiovisual  disponible  al  centre 

educatiu i apropiat per als diversos blocs temàtics.
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Específics:

A) Manuals especialitzats:

Llibre de text “Formación y orientación laboral 360º” de l'editorial Editex per al curs 20-
21

RELACIONS LABORALS:
a) Legislació:

• Constitució Espanyola de 1978
• Estatut dels treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de  23 d'octubre)
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 novembre)
• Reial Decret Legislatiu 5/2000 Llei Infraccions i Sancions ordre social.
• Llei reguladora de les jurisdicció social, Llei 36/2011.
• Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, Llei General de Seguretat Social.
• Convenis col·lectius del sector.

b) Documents propis d'utilització per a cada àrea de referència:
Dossier  confeccionat  pel  professorat  del  Departament  de  FOL  que  inclogui  material 
complementari  als  continguts  del  manual  de  text  i  de  legislació  (retalls  de  premsa, 
formularis...)

c) Noves Tecnologies de la Informació i de la comunicació (NTIC) en tics

En el nostre mòdul és adient per a la realització de certes activitats la utilització de les TIC,  
sobre  tot  la  navegació  per  Internet  amb  la  visita  de  pàgines  web  (MITRAMISS,  de  les 
Conselleries  de  les  Generalitat  Valenciana,  Ajuntament  de  la  Vila,  sindicats,  associacions  
empresarials, buscadors,...) per a la millora de la formació sobre sistemes de recerques que 
permetin localitzar documents o informació necessària per a l’aprenentatge de la matèria. 
També farem servir el correu electrònic per a la realització de cursos ( professorat ) com pel 
lliurament d’activitats i resolució de dubtes,... ( alumne) com l’ús de recursos audiovisuals com 
DVDs  i  vídeos  editats   i  l’INSHT,  a  més  de  pel·lícules.  Totes  les  TIC  anomenades  les  
utilitzarem com a recurs nostre i de l’alumne.

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. 

Per a la selecció, disseny i seqüenciació de les activitats d'ensenyament i aprenentatge s'han 
de tenir en compte els següents criteris:

• Afavoriran el desig d'aprendre, mobilitzant l'esforç necessari per a això.
• Han d'afavorir el coneixement de l'entorn per part de l'alumne.
• Permetran a l'alumne el coneixement del seu nivell de competència inicial en relació 

amb els continguts de l'aprenentatge i valorar les seves necessitats i possibilitats per 
adquirir-los.

• Han d'adequar al nivell de desenvolupament, estil d'aprenentatge i ritme de treball dels 
alumnes, tenint en compte la seva diversitat, mitjançant l'observació de: temps que es 
pren en analitzar els problemes, com aborda la seva resolució, com processa la 
informació, capacitat d'atenció, tipus de reforç que necessita i agrupaments que més 
afavoreixen el seu desenvolupament i integració.
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7. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ 
EDUCATIVA.

L’atenció a la diversitat dins del grup es realitzarà mitjançant el seguiment individualitzat  
del  procés d’aprenentatge de cada alumne. Tenint cura que les activitats  siguin flexibles i  
permetin  diversos  nivells  d’execució  per  a  poder  adaptar-se  a  les  diferents  necessitats 
educatives i afavorint la cooperació i la no discriminació entre els alumnes.

Es facilitaran activitats addicionals d’ampliació o investigació per aquell alumnat que,  
havent assolit els continguts explicats, demostri un nivell de desenvolupament superior, per tal 
de motivar l’alumnat i que no perdi interès pel mòdul.

De la mateixa manera, es facilitaran activitats addicionals de reforç a aquell alumnat 
que  no  hagi  assolit  els  continguts  mínims,  per  tal  que  aconsegueixi  el  nivell  adequat 
concretament:

• A partir de Març,  quan el professor del departament de FOL allibere hores al iniciarse 
la FCT. , es realitzaran classes de reforç del mòdul FOL i de EIE.

Com a novetat i segons la ORDEN 20/2019, de 30 de abril que disposa la flexibilització 
en la durada dels cicles formatius de Formació Professional per a alumnat amb necessitats 
educatives  especials   si  en  la  planificació,  desenvolupament  o  avaluació  de  la  resposta 
educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials es considera que l’adaptació 
d’accés no és  suficient  perquè puga cursar  determinats  mòduls  amb garanties  d’èxit,  pot 
sol·licitar-se l’aplicació de la mesura de nivell IV consistent en l’ampliació de la durada d’un 
cicle formatiu i del nombre de convocatòries per a superar el mòdul a 6.

 

8. UNITATS DIDÀCTIQUES.

Són el major grau de concreció dels elements curriculars (objectius, continguts, competències 
bàsiques, metodologia, etc.) Les unitats didàctiques que es van a desenvolupar durant aquest 
curs, ordenades també en quatre blocs de continguts.

a) Organització de les unitats didàctiques.

BLOC I: Salut laboral.
BLOC I ORIENTACIÓ

1 Projecte professional i cerca de teball
2 . Equips de Treball i conflictes

BLOC II SEGURETAT I SALUT
3.Seguretat i salut al treball
4 Prevenció del Risc laboral
5 Organització: Emergències i Pla d’autoprotecció.

BLOC III: Legislació i relacions laborals.
6 La relació Laboral i la jornada
7 El contracte de treball.
8 El salari i la Seguretat Social
9 Modificació, suspensió i extinció del contracte.
10 Participació dels treballadors.
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b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

La temporalització és el temps expressat en sessions lectives que dedicarem a cada unitat, el 
qual varia en funció dels continguts i de les activitats previstes, no obstant això i tenint en  
compte el nombre d'hores assignada a aquest mòdul (96 hores en el Reial Decret de Títol i en  
el currículum) podríem destinar entre 3 i 8 sessions lectives a cada unitat de treball en funció 
del nivell de continguts i treballs que calgui desenvolupar.

La distribució temporal i seqüenciació dels continguts apuntats serà la següent:

Blocs 
temàtics

Unitat

Hores 
lectives 

y 
Trimestre

Total 
hores 
(96h)

Orientació
1 Projecte professional i cerca de teball 6

12
2.  Equips de Treball i conflictes 6

Seguretat i 
salut

3.Seguretat i salut al treball 10

30
4 Prevenció del Risc laboral 10
5  Organització:  Emergències  i  Pla 
d’autoprotecció.

10

Legislacció i 
relacions 
laborals

6 La relació Laboral i la jornada 12

54

7 El contracte de treball. 12

8 El salari i la Seguretat Social 10
9 Modificació, suspensió i extinció del 
contracte.

10

10 Participació dels treballadors. 10
BLOC ORIENTACIÓ LABORAL

UD 1: PROJECTE PROFESIONAL I CERCA DE TREBALL

Objectius:
• Prendre  consciència  que  estudiar  FP és  un  pas  més  en  la  nostra  carrera 

professional.
• Analitzar les pròpies competències personals i professionals.
• Conèixer els itineraris formatius del sistema reglat.
• Aplicar les tècniques de recerca de feina.
• Valorar el estudiar i treballar a Europa com una oportunitat més.
• Saber redactar una carta de presentació i un currículum vitae.
• Saber respondre davant una entrevista tipus.
• Valorar les xarxes socials com a eina de recerca de feina.

Continguts:
1- La nostra carrera professional.
2- Autoanàlisi personal i professional.
3- Itineraris formatius i professionalitzadors.
4- La recerca de feina.
5- Oportunitats a Europa.
6- La carta de presentació.
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7- El currículum vitae.
8- L'entrevista de treball.
9- La marca personal o "personal branding".

Metodologia:
Explicació de conceptes.
Pràctiques d'autoanàlisi personal i professional.

Cerca al web:  Sortides professionals del cicle, procés d'acreditació de competències.
,prova d'accés al grau superior d'anys anteriors,nota d'accés a la universitat,fonts....

Videos:
a-  Youtube:  sobre  fragments  d'entrevistes  de  treball.  Simulador  d'entrevistes.  El 
sexisme en les entrevistes.
b- TVE. Comando actualitat: armes de dona: mecànica.

Anàlisi d'un anunci de treball.
Elaboració d'un currículum vitae i carta de presentació.

Entorn laboral:
a- He de ser sincer en el currículum?
b- 51.000 currículums per 750 llocs de treball.

– Reflexió final: m'ha sorprès que ... em pregunto si …

UD 2: EQUIPS DE TREBALL I CONFLICTES

Objectius:
• Diferenciar els grups de treball dels equips de treball.
• Valorar els avantatges i inconvenients dels equips de treball.
• Reconèixer les fases de formació d'equips.
• Reconèixer el funcionament eficaç i eficient d'un equip.
• Conèixer les tècniques de treball en equip.

Continguts:
1- Equip de treball
2- Formació dels equips.
3- Tipus d'equips de treball.
4- Eficàcia i eficiència en el treball en equip.
5- Participació en els equips: els rols.
6- Els processos d'influència del grup.
7- Lideratge.
8- Dinàmiques de treball en equip.

Metodologia:
Explicació de conceptes i casos pràctics resolts.
Test sobre: treball en equip, intel·ligència emocional, assertivitat, i lideratge.
Vídeos youtube: Els rols de Belbin.
La tècnica DESC.
Pel·lícules: "12 homes sense pietat". "L'onada".
Entorn laboral:
a- Lib Dub és equip.
b- L'equip tricicle.
c- Els ocupadors reclamen més habilitats socioemocionals.
Reflexió final: m'ha sorprès que ... em pregunto si …
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BLOC SEGURETAT I SALUT

UD 3: LA PREVENCIÓ DE RISCOS: CONCEPTES BÀSICS

Objectius:
• Vincular l'existència de factors de risc a l'aparició de danys.
• Diferenciar els diferents factors de risc.
• Conèixer els danys que es produeixen per l'existència de riscos.
• Saber quines mesures de prevenció i protecció poden aplicar-se.
• Adquirir una consciència crítica respecte a l'existència d'accidents i sobre les 

responsabilitats d'empresaris i treballadors.

Continguts:
1- Concepte de salut.
2- Factors de risc laboral.
3- Danys a la salut del treballador.
4- Mesures de prevenció i protecció de riscos laborals.

Metodologia:

Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.

Cerca al web:
a- El portal temàtic de l'INSHT sobre EPI.
b- El quadre de malalties professionals.

Casos pràctics a resoldre sobre:
a- Factors de risc laboral.
b- Accidents de treball.
c  Malalties professionals.
d- Mesures de prevenció i protecció.
e-Senyalització.

Entorn laboral:
• Un infart a la feina.
• Educació en valors en el món laboral: Accidents mortals i greus.
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UD 4: FACTORS DE RISC I LA SEVA PREVENCIÓ

Objectius:
• Conèixer els diferents factors de risc laborals que incideixen en el treball.
• Saber classificar els factors de risc atenent al seu origen.
• Conèixer quins danys concrets produeixen els diferents factors de risc.
• Saber quines mesures de prevenció i protecció poden aplicar-se.
• Conèixer les mesures de prevenció i protecció a aplicar davant de cada un dels  

factors de risc.
• Ser conscients de la multitud de factors de risc que apareixen a la feina.

Continguts:
1- Els factors de risc laboral.
2- Factors de risc derivats de les condicions de seguretat.
3- Factors de risc de les condicions mediambientals.
4- Factors de risc derivats de la càrrega de treball.
5- Factors derivats de l'organització del treball.

Metodologia:
Explicació de conceptes i de casos pràctics resolts.
Cerca en l'INSHT de més informació sobre determinats riscos laborals que influeixin 
en el sector del cicle formatiu.
Exercicis  pràctics  sobre  determinats  riscos  que  influeixin  en  el  sector  del  cicle 
formatiu: notes pràctiques i casos pràctics de l'INSHT:

Casos pràctics a resoldre sobre:
a- Condicions de seguretat.
b- Condicions mediambientals.
c  Càrrega de treball.
d- Organització del treball.
Aplicació del mètode d'avaluació de riscos de l'INSHT al cicle formatiu.
Entorn laboral: Contaminants químics: l'amiant.
Educació en valors en el món laboral: Assetjament sexual a la feina.

UD 5 ORGANITZACIÓ:: EMERGÈNCIES I PLA D’AUTOPROTECCIÓ

Objectius:
• Conèixer les parts de què consta el pla d'emergències.
• Saber aplicar principis generals d'actuació en un accident.

Continguts:
1- El pla d'autoprotecció.
a-  El  pla  d'emergències:  classificació  d'emergències,  actuacions  i  equips 
d'emergència.MESS

Metodologia:
Explicació de conceptes.
Cerca al web:
a- El pla d'autoprotecció.
b- Vídeo de la creu vermella sobre principis generals d'actuació.
Casos pràctics a resoldre:
a- Pla d'emergència.
Test de repàs de conceptes.
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BLOC LEGISLACIÓ I RELACIONS LABORALS

UD 6: La  relació laboral i la jornada

Objectius:

• Valorar la naturalesa mixta del Dret del Treball per la seva tradició històrica.
• Saber distingir quan es tracta d'una relació laboral o no laboral.
• Conèixer les fonts del dret laboral i els seus principis d'aplicació.
• Reconèixer quins drets i obligacions laborals tenen els treballadors.
• Ser conscients del poder de vigilància i disciplinari que té l'empresa.
• Conèixer quins són els principals òrgans judicials laborals.

Continguts:
1- Història del Dret del Treball.
2- La relació laboral.
3- Fonts del Dret de Treball.
4- Drets i deures laborals.
5- La jornada

Metodologia:

Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.
Cerca al web de:
a- El conveni col·lectiu del sector.
b- Les sentències sobre vigilància del correu i internet.
c Les faltes lleus, greus i molt greus del conveni.
d- El Tribunal del Jurat.

Casos pràctics a resoldre 
Test de repàs de conceptes.

Entorn laboral: L'economia submergida. La vigilància empresarial de l'ús d'internet.
Educació en valors en el món laboral: El paper dels OIT en l'eradicació del treball  
infantil al món.

UD 7: EL CONTRACTE DE TREBALL

Objectius:
• Conèixer els elements bàsics d'un contracte.
• Distingir les diferents modalitats de contractació actuals.
• Conèixer les característiques de la contractació a través d'ETT.
• Ser conscients de les noves formes flexibles de contractació no laboral.

Continguts:
1- El contracte de treball.
2-Modalitats de contractes
3- Les empreses de treball temporal.
4- Noves formes flexibles d'organització del treball.
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Metodologia:
Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.
Cerca al web de:
a- Del conveni col·lectiu del sector: període de prova, contracte per a la formació, 
contracte en pràctiques,
 contractes d'obra, eventual i interinitat, contracte a temps parcial.
b- El model de contracte de pràctiques al SPEE.

Test de repàs de conceptes.
– Entorn laboral: Quins tipus de contractes laborals són els més freqüents en el 

mercat laboral  espanyol?
– Educació en valors en el món laboral: La contractació irregular d'immigrants.

UD 8: EL SALARI I LA SEGURETAT SOCIAL

Objectius:
• Conèixer l'estructura bàsica del salari.
• Conèixer les garanties bàsiques del salari.
• Calcular un rebut de salaris.
• Valorar la vinculació del salari a l'IPC o a la productivitat.

Continguts:
1- El salari.
a- Tipus de salari.
b- Pagament del salari.
c  Com s'estableix el salari?
2- Les garanties del salari.
3- La nòmina.
4. La Seguretat Social

Metodologia:

Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.
Cerca al web:
a-  Respecte  al  conveni:  L'estructura  del  salari  i  els  complements  salarials  i 
extrasalarials.
b- Les bases de cotització a la pàgina de la seguretat social.
c Els programes d'ajuda de càlcul de l'IRPF a Hisenda.
Casos pràctics a resoldre sobre:
a- Garanties del salari.
b- Cotització.
c  Nòmines.

- Test de repàs de conceptes.
- Entorn laboral: La devaluació dels salaris.
- Educació en valors en el món laboral: Cobrar les hores extres en "B".
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UD 9: MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Objectius:
• Reconèixer les causes per les quals es pot modificar el contracte.
• Conèixer les característiques bàsiques dels motius de suspensió del contracte.
• Ser conscients de les múltiples causes d'extinció del contracte, aprofundint en 

les causes d'acomiadament.
• Calcular la liquidació d'una nòmina.

Continguts:
1- Modificació del contracte.
2- Suspensió del contracte.
3- L'extinció del contracte.
a- Per voluntat del treballador.
b-  Per  voluntat  de  l'empresa:  acomiadament  disciplinari,  reclamació  de 
l'acomiadament,  sentències  del  jutjat,  acomiadament  per  causes  objectives, 
acomiadament col·lectiu, força major.
4- La liquidació.

Metodologia:
Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.

Cerca a la web respecte al conveni:
a- Grups professionals i mobilitat funcional.
b- Trasllats i desplaçaments.
c   Maternitat i paternitat.
d-  Excedències

Casos pràctics a resoldre s

Test de repàs de conceptes.
Entorn laboral: L'ERO dels acomiadaments a Coca-Cola.
Educació en valors en el món laboral:
a) El dilema de sacrificar sou per salvar l'ocupació.
b) Els afectats per acomiadaments col·lectius sense acord creixen un 120%.

UD 10: PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

Objectius:
• Ser conscients dels dos models de representació: sindical i unitària.
• Conèixer qui poden ser els representants dels treballadors.
• Saber la relació existent entre conveni d'empresa i de sector.
• Conèixer els requisits bàsics i els efectes d'una vaga general.
• Valorar la solució extrajudicial de conflictes com una via d'acord.

Continguts:
1- La llibertat sindical.
2- Representació unitària.
3- Els sindicats.
4- El conveni col·lectiu.
5- Els conflictes col·lectius.
a- La vaga: vaga legal i procediment.
b- El tancament patronal.
c   La solució extrajudicial de conflictes.
6- El dret de reunió.
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Metodologia:
Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.

Cerca al web:
a- Àmbits d'aplicació del conveni.
b- El Tribunal d'Arbitratge Laboral.

Casos pràctics a resoldre sobre:
Test de repàs de conceptes.

Entorn laboral: La reforma laboral dels convenis col·lectius.

Educació en valors en el món laboral: L'exercici del dret de vaga a les empreses.

 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.

La lectura és una activitat transversal en l'activitat escolar. El desafiament és aconseguir que 
els alumnes formin part activa de la comunitat de lectors i escriptors, capaços d'enfrontar-se 
amb èxit al món escolar i laboral. Les raons de la comprensió lectora es justifiquen en: llegir 
per obtenir informació, llegir per aprendre, llegir per participar i comunicar-se, llegir per sentir, 
llegir per tenir sentit crític, etc. Totes aquestes raons s'han de tenir en compte a l'hora de 
treballar a l'aula les estratègies que facilitin la comprensió lectora.
Per això, des del Departament s'atendrà a la transversalitat del Pla de Foment de la Lectura 
desenvolupat en el I.E.S. i, en concret, es duran a terme les següents activitats:

Per al foment de la lectura i el desenvolupament de la comprensió lectora: 

.-S'utilitzarà la premsa escrita com un recurs didàctic més a l'aula.

.-Lectura de textos legals i legislació.

.-Lectura de textos específics i llibres divulgatius directament relacionats amb el Mòdul, com la  
Revista Emprendedores, premsa econòmica com Cinco Días o Expansió i Ocupació, entre 
d'altres.

Per al desenvolupament de l,expresió:

- Exposició de treballs escrits
- Organització de debats sobre lectures realitzades  pels alumnes

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre els principis i objectius de l'etapa d'FP, el legislador recull "utilitzar les tecnologies de la  
informació  i  la  comunicació  necessàries  en  la  seva  activitat  professional"  (Art.  3  RD 
1147/2011). Doncs bé, nosaltres al llarg de tot el procediment d'ensenyament-aprenentatge les 
utilitzem.

1.- Gran quantitat de les activitats realitzades es realitzaran en suport informàtic (veure tipus 
d'activitats de desenvolupament en cadascuna de les unitats);
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2.-  Introduïm  activitats  de  recerca  per  Internet  (recerca  del  conveni  col·lectiu  del  sector; 
diferents tipus de contractes, etc.)

3.-  Les  activitats  inicials  es  realitzaran  amb  suports  audiovisuals  o  presentacions  tipus 
Powerpoint.

Utilitzem formats de noves tecnologies al llarg de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge 
per estar més integrats amb la realitat de l'alumnat i ser més motivadors.

         c) Emprenedoria.

Seguint  els  objectius  marcats  per  la  Llei  orgànica  de  qualificacions  i  de  la  formació 
professional, la LOE i el Reial Decret 1147/2011, sobre formació professional, el professorat  
haurà  incentivar  l'esperit  emprenedor  dels  alumnes,  per  tal  de  mostrar  a  l'alumnat  la 
possibilitat de incorporar-se al mercat de treball desenvolupant una iniciativa empresarial. 
En aquest context, el mòdul de Formació i Orientació Laboral pot aportar a l'alumnat una visió 
global que es completarà amb l'estudi del mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora, així com 
l'orientació necessària per dissenyar el  seu propi  itinerari  formatiu-professional  en aquesta 
direcció.

d) Educació cívica i constitucional.

Els temes transversals són continguts culturals de tipus formatiu i educatiu que impregnen tota 
l'activitat educativa, i el seu fi principal és afavorir en els nostres alumnes l'adquisició d'unes 
actituds i valors essencials en la seva formació integral. Els temes a treballar al llarg del curs 
seran els següents:

BLOCS DE CONTINGUTS TEMES TRANSVERSALS

Legislació i relacions laborals. -La Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.
-La Pau, Educació Moral i cívica.

Salut Laboral. -La salut medioambiental
- Prevenció de enfermetats infeccioses (COVID 19)

Orientació i Inserció Laboral. -La Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes
-La Eliminació de prejudicis sexistes i racistes

Pel que fa a la transversalitat per blocs i cicle, en el marc de la legislació i relacions laborals es 
treballaran a través de:

• llibre de lectura "Hi ha alguna cosa que no és com em diuen" (Igualtat Oportunitats i no 
discriminació),

•  pel·lícula "El efecte iguazú "(educació per a la pau, moral i cívica, la negociació),
• anàlisi del conveni (educació per a la pau i negociació) 
• a través de notícies de premsa.

 En l'àmbit de la salut laboral a través de notícies premsa sobre accidents de treball (educació 
per a la salut),
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 Per al bloc d'orientació a través de la utilització d'un llenguatge no sexista i l'eliminació de 
prejudicis

10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

Les activitats extraescolars i  complementàries que disseny per a aquesta programació 
són, entre altres:

-  Visita  als  jutjats  de lo  social  de  Benidorm per  a  assistir  a  sessions orals  de  processos 
judicials sobre acomiadaments.
- Anàlisi de diversos convenis col·lectius aplicables al sector professional concret del cicle triat  
per comparar les diferències existents de regulació.
- Acompanyament en activitats complementaries i projectes interdisciplinars de cicle com son 
les  visites  a  empreses i  centres  concertats  de  atenció  a  depenents  on  aprofitarem per  a 
treballar conceptes de prevenció de riscos laborals entre altres.

Com a complement  idoni  realitzem aquestes  activitats  i  cal  tenir  en compte les  següents  
premisses:

a) Seran  flexibles, ja que a vegades, se’ns oferta al  llarg del curs alguna activitat  no 
programada  però  que  és  molt  útil  i  convenient  realitzar-la  i  altres  vegades  estan 
programades i són molt difícils de dur a terme.

b) Tindrem present  l’horari ( matí o tarda ) i si  afecten a altres mòduls ( coordinació de 
l’equip docent ): Xerrada del personal del món laboral.

c) La temporalització d’aquestes activitats sempre que es pugui es realitzarà en finalitzar 
l’explicació de les UDs relacionades amb l’activitat. 
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Programació didàctica
 de EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.

Índex de contingut

1 Introducció
2.Objectius...............................................................................................................................
3.Competències.......................................................................................................................
4.Continguts.............................................................................................................................
         AContinguts del mòdul
         B Continguts pendents del mòdul FOL per la situació de Confinament al tercer trimestre 

del curs passat

5.Avaluació de l'alumnat..........................................................................................................
a) Criteris d’avaluació.
b) Instruments d’avaluació.
d) Criteris de qualificació.
e) Activitats de reforç i ampliació.

6.Metodologia. Orientacions didàctiques.................................................................................
a) Metodologia general i específica . Recursos didàctics i organitzatius
b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries.

7.Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb 
necessitat de compensació educativa.

8.Unitats didàctiques................................................................................................................
a) Organització de les unitats didàctiques
b) Distribució temporal de les unitats didàctiques

9.Elements transversals...........................................................................................................
a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.
b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació.
c) Emprenedoria.
d) Educació cívica i constitucional.

10. Activitats complementaries................................................................................................
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1. INTRODUCCIÓ.

El mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora és un mòdul obligatori en els segons cursos dels  
nous cicles formatius de Formació Professional. Es tracta d'un mòdul orientat a fomentar la  
iniciativa emprenedora i l'esperit emprenedor dels estudiants perquè en un futur, immediat o a 
més  llarg  termini,  puguin  prendre  la  iniciativa  de  crear  una  empresa  i  establir-se  com 
treballadors per compte propi. Buscant aquesta finalitat d'augment de la creació d'empreses, 
tant el contingut com les activitats s'han organitzat al voltant del Pla d'Empresa com a eix 
didàctic del mòdul. El sentit que té el mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora no és tant  
oferir uns continguts generals sobre el món de les empreses com arribar a ser motor i impulsor 
de  l'esperit  emprenedor  dels  estudiants  de  Formació  Professional,  i  per  això  el  seu 
aprenentatge ha de girar entorn a l'elaboració pràctica d'un Pla d'Empresa que els permeti 
visualitzar en un futur com seria aquest projecte, i amb això estimular el seu aprenentatge 
sobre aquest mòdul. Si s'aconsegueix implicar l'estudiant en l'elaboració d'aquest projecte del  
Pla d'Empresa, el mòdul adquirirà més sentit per a ell  i  els continguts aniran encaixant en 
cadascuna  de  les  peces  que  conformen  el  projecte.  Amb  aquesta  filosofia  pràctica  s'ha 
elaborat aquesta programació d'Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Les primeres dades que contextualitzen aquesta programació són les següents:

a.- Centre educatiu: I.E.S. La Malladeta, ubicat a La Vilajoiosa, província d'Alacant.

b.- Curs acadèmic: 2020-21

c.- Nivell educatiu: Formació Professional de grau mitjà i superior

d.- Mòdul: Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)

e.-Professorat: 
• Angela Vaello López
• Quico Galiana Llorca

2. OBJECTIUS.

Expressen allò que ha d'assolir l'alumnat per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic Superior i 
per aprovar el mòdul de Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) .

Objectius generals del cicle formatiu.

El Reial Decret de Títol del Cicle Formatiu enumera com a objectius generals del Cicle 
Formatiu, relacionats amb el mòdul de EIE, els següents:

o) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat 
per crear gestionar una petita empresa.

p) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el 
marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà 
democràtic.
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m) Analitzar l'estructura jeràrquica de l'empresa, identificant els rols i responsabilitats 
de cada un dels components del grup de treball per organitzar i coordinar el treball en 
equip.

Objectius específics.

A partir dels objectius generals del cicle formatiu, hem adequat els continguts a l'alumnat, al 
centre educatiu i al perfil professional als quals ens dirigim. Són els següents:

OBJECTIUS DEL MÒDUL
1. Analitzar  diferents  formes  jurídiques  vigents  d’empresa,  assenyalant  les  més 

adequades en funció de l’activitat econòmica, els objectius a assolir i els recursos 
disponibles.

2. Analitzar  els  documents  necessaris  per  a  la  constitució,  organització  i 
desenvolupament d’una petita empresa.

3. Identificar  i  complimentar  obligacions  mercantils,  fiscals  i  laborals  perquè  una 
petita empresa desenvolupi les activitats del sector.

4. Avaluar  les  característiques  que  defineixen  els  diferents  contractes  laborals 
vigents més habituals en el sector.

5. Aplicar  les  tècniques  de  relació  amb  els  clients  i  proveïdors,  que  permeten 
resoldre situacions comercials tipus més habituals en el sector.

6. Analitzar tècniques de màrqueting habituals en una petita empresa del sector.
7. Elaborar un projecte de creació d’una petita empresa o taller,  analitzant la seva 

viabilitat i explicant els passos necessaris.

Resultats d'aprenentatge del mòdul.

1 Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els 
requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

2 Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empreses valorant l'impacte sobre 
l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.

3 Realitza les activitats per a la constitució i posada en marxa d'una empresa, 
seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions legals associades.

4 Realitza activitats de gestió administrativa i financera bàsica d'una PIME, identificant 
les principals obligacions comptables i fiscals i coneixent la documentació.

3. COMPETÈNCIES

El mòdul EIE contribueix a assumir les competències de:
 
w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tindre 
iniciativa en la seua activitat professional.

 x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 
professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la 
vida econòmica, social i cultural
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4. CONTINGUTS.

Són el conjunt de sabers la apropiació i assimilació és essencial per als alumnes. La manera 
d'organitzar, seqüenciar i presentar els continguts, és decisiva, ja que han d'estar 
contextualitzats a l'entorn del grup, i en cada cas, al perfil professional de què es tracti i han de 
ser coherents i lògics per als alumnes i la metodologia.

Continguts disposats en l'Ordre de Currículum.

Coincideixen amb els objectius bàsics recollits en l'esmentat Reial Decret de Títol i es recullen 
de manera totalment adequada al que exigeix la Comunitat Valenciana a través de l'Ordre de 
Currículum del cicle formatiu. Els continguts del mòdul d'EIE  són els següents:

• Projecte empresarial

• L'empresa i el seu entorn:
- Concepte jurídic econòmic d'empresa
- Definició de l'activitat
- Localització, dimensió i ubicació legal de 

l'empresa

• Formes jurídiques de les empreses:
- L'empresari individual
-  Anàlisi  comparativa  dels  distints  tipus 

d'empresa

• Gestió de constitució d'una empresa:
- Tràmits de constitució
- Fonts de Finançament

• Gestió administrativa
- Documentació administrativa
- Tècniques comptables
-  Inventari  i  mètodes  de  valoració 

d'existències
- Càlcul del cost, benefici, i preu de venda

• Gestió comercial
- Elements bàsics de la comercialització
- Tècniques de venda i negociació
- Tècniques d'atenció al client

• Obligacions fiscals
- Calendari fiscal
- Impostos que afecten l'activitat de 

l'empresa
- Càlcul i ompliment de documents 

per  a  la  liquidació  d'impostos 
directes i indirectes

5. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT.

a) Criteris d’avaluació

Respecte al resultat d'aprenentatge 1:

a) Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, en relació al cicle 
formatiu.

b) Valora la necessitat de l'esperit emprenedor com a font d'inserció laboral i creació 
d'ocupació, a més de generadora de benestar social.

c) Vincula el progrés social a la innovació que requereix un projecte empresarial.
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d) Defineix els requisits necessaris per ocupar un lloc de treball o desenvolupar una 
activitat empresarial, associant-los a cada situació, dins el sector.

e) Reconeix i identifica les figures jurídiques d'empresa i empresari.

f) Defineix i avalua una idea empresarial relacionada amb el sector.

Respecte al resultat d'aprenentatge 2:

a) Concreta les oportunitats de negoci, per a una pime, dins el sector.

b) Defineix el concepte i components, i relació entre els mateixos, de l'entorn per a 
una pime del sector.

c) Identifica l'entorn com a condicionant i possibilitat per a la creació d'empreses.

d) Defineix les conseqüències, per a l'entorn, de la creació d'una petita empresa.

e) Valora l'impacte per a la societat que produeix la creació d'empreses i la seva 
contribució al benestar.

f) Valora l'ètica com a element substancial en l'activitat empresarial i en la consecució 
de resultats, tant econòmics com per l'organització.

Respecte al resultat d'aprenentatge 3:

a) Realitza les accions necessàries per elaborar un projecte d'empresa, dins el sector 
i l'entorn, que sigui base de la viabilitat de la mateixa.

b) Selecciona la forma jurídica de l'empresa per a un projecte empresarial concret, 
valorant els punts forts i febles en cada cas.

c) Identifica les obligacions legals de constitució i posada en funcionament, segons el 
projecte d'empresa.

d) Realitza els tràmits necessaris per a la constitució i posada en marxa de cada 
projecte empresarial, identificant els que poguessin ser específics per a empreses 
del sector.

e) Valora el coneixement del maneig de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació en el procés de creació d'empreses.

f) Identifica les ajudes de tot tipus per a creació de petites empreses i reconeix les 
ajudes externes per poder identificar-les.

Respecte al resultat d'aprenentatge 4:

a) Identifica les principals obligacions comptables i fiscals per a cada tipus 
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d'empresa.

b) Emplena els documents comptables i comercials i els models d'impostos per a una 
pime del sector.

c) Identifica els serveis externs que poden facilitar-li ajuda per donar resposta a les 
seves obligacions documentals, comptables i fiscals.

d) Identifica els processos bàsics a desenvolupar en una empresa.

e) Valora la necessitat d'establir procediments en l'empresa.

f) Identifica el tractament de la documentació amb les tecnologies de la informació i 
de la comunicació, valorant-lo com un element innovador que facilita un nou tipus de 
relacions en l'empresa i que contribueix a la seva modernització.

g) Pren decisions mitjançant l'anàlisi de la situació de l'empresa amb base a la 
informació documental de la mateixa.

h) Defineix el calendari fiscal en relació amb qualsevol projecte de pime per al sector.

i) Realitza l'activitat financera bàsica, d'una pime del sector, identificant les diferents 
fonts de finançament i on es poden demanar.

b) Instruments d’avaluació.

Els instruments  d’avaluació seran  diversos.  No  s’utilitzarà  un  únic  instrument,  sinó  la 
combinació  de  diferents  mitjans  com,  entre  d’altres,  la  realització  de  proves  objectives, 
activitats  de treball  diari  a classe (casos pràctics i d’expressió oral),  així com l’observació 
sistemàtica de les actituts  de l'alumnat a  classe (assistència i  participació,  comportament, 
atenció  i  respecte  al  treball  del  professorat  i  de  la  resta  d'alumnes).  Concretament  els 
paràmetres per avaluar seran els següents:

● Les  proves  objectives  seran  de  caràcter  periòdic  (  1  com  a  mínim  cada 
trimestre ), escrites i versaran sobre els continguts de la/es unitat/s didàctica/es 
considerada/es i  podràn constar de preguntes teòriques, supòsits pràctics i  si 
escau de preguntes tipus test (part pràctica i teòrica).

● Seguiment de les activitats i casos pràctics, individuals o en grup, plantejat en 
classe i  realitzats  per  l’alumnat  amb regularitat  a  l’aula  o a casa.  S’avaluarà 
l’ordre, pulcritud i correcció gramatical  en la presentació, a més dels continguts,  
així com la realització i lliurament dels treballs dins del termini oportú. També 
s’avaluarà el haver assumit la responsabilitat i dut a terme la feina corresponent 
com a membre del grup.

● Exposicions orals  que completen les activitats  i  casos pràctics.  S’avaluarà el 
nivell d’expressió oral, la claredat i correcció en l’exposició dels continguts, així 
com els recursos i mitjans fets servir com a suport.

● Simulacions  senzilles  de  situacions  corresponents  als  continguts  del  mòdul. 
S’avaluarà  la  capacitat  per  treballar  en  equip  i,  al  mateix  temps,  la  iniciativa 
individual, així com el fet d’assumir les responsabilitats i tasques adients a les 
situacions plantejades.
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● Actitud  i  interès  vers  el  mòdul,  professorat  i  companys/es,  el  comportament 
adequat a l’aula, aprofitament, assistència i participació, així com una actitud de 
respecte per l’alumnat, el professorat i les instal·lacions.

Activitats d'avaluació (Mètodes)

Les activitats o mètodes que utilitzarem per a l'avaluació són:

1. Seguiment del desenvolupament del projecte empresarial i de les altres activitats que 
s'encarreguen que hauran de penjar els alumnes al seu bloc, a manera de quadern de 
clase.

2. Treballs que s'encarreguen en les diferents unitats didàctiques.

3. Observació de l'actitud mostrada davant el desenvolupament de les activitats, tant dels 
treballs que es desenvolupen com de les inicials de la unitat didàctica.

4. Prova escrita,  que consistirà en una part  de preguntes tipus test i  una alta part  de 
desenvolupament d'exercicis per comprovar la capacitat de comprensió i aprofundiment 
de l'alumne, així com l'adquisició de procediments. 

5. Exposició  dels  projectes  empresarials  per  cada alumne.  Aquest  mètode d'avaluació 
només s'utilitzarà al final del curs.

d) Criteris de qualificació.

Per qualificar l'alumne es valorarà:
• el desenvolupament del projecte un 40%, 
• els examens un 50%, 
• i l'actitud un 10%.

e) Activitats de reforç i ampliació.

Sistema de Recuperació

 L’alumnat que no hagi assolit el cinc que hi cal per aprovar una avaluació  tindrà l,oportunitat  
de recuperació al seguent trimestre. A mes, al final del curs aquells que no hagen superat  
algun dels trimestres tindrán l,examen final ordinari on anirán en la materia no superada. Si 
alguna de les activitats  a  realitzar  estiguera pendent  la  data del  exàmen serà la  data  de 
presentació final.

Les proves, activitats o treballs de recuperació ordinària es superaran amb una qualificació 
mínima d’un 5  , i només puntuaran fins a 6 punts  . 

Programa de recuperació dels mòduls professionals de segon curs no superats després de 
l’avaluació final ordinària realitzada abans de l’inici del primer període de realització del mòdul 
professional de Formació en Centres de Treball.
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Si la part  que no ha assolit  l'alumne es la procedimental l'activitat  que l’alumne o alumna 
realitzarà  durant  el  tercer  trimestre  de  l’any  acadèmic,  amb docència  directa  per  part  de 
professor o professora serà el plà d,empresa o la correcció de la part realitzada.
Si es tracta de la part conceptual deurà prepararse per a la convocatòtria extraordinaria de 
juliol acudint a les tutories acordades.

L’alumne o l’alumna el realitzarà simultàniament amb la FCT, compatibilitzant l’assistència a 
classes i/o comptant  amb tutories i orientació del professor.

6. METODOLOGIA I RECURSOS A EIE:

A) METODOLOGIA

Tipus d'activitats

Al llarg d'una seqüència d'aprenentatge programem les següents activitats:

• Activitats  d'iniciació  i  de  motivació,  per  recordar  i  assentar  coneixements  previs  dels 
alumnes en relació amb la unitat o bloc a introduir. Han de servir per incentivar l'alumne 
i  posar-lo  en  una  situació  activa  i  interessada  davant  els  nous  aprenentatges. 
Inclouríem aquí:

1. Presentació, per part d'alumnes de treballs relacionats amb coneixement del sector.

2. Relacionar, per part del professor, competències a desenvolupar amb coneixements previs 
de l'alumne.

3. Activitats de pregunta amb resposta ràpida, entre professor-alumne o entre alumnes.

4. Lectura d'alguna informació rellevant i d'actualitat relacionada amb els continguts a impartir.

5. Informació rellevant sobre situacions d'actualitat en el sector productiu del cicle, relacionada 
amb la unitat a treballar.

6. Relacionar elements tecnològics, incloses les TIC, amb la unitat didàctica.

 L'activitat fonamental que proposem és el desenvolupament d'un projecte empresarial 
per part de cada alumne. Aquest projecte s'anirà desenvolupant al llarg del curs i s'exposarà al  
final del mateix. Els alumnes el desenvoluparan a través d'un document amb una explicació de 
cada punt que configura el projecte d'empresa. Cada punt del projecte s'haurà d'explicar en  
relació a la realitat de l'entorn econòmic objecte d'anàlisi per part dels alumnes.

Resumint cada unitat farem:
Explicació dels conceptes i dels casos pràctics resolts.

Notícies de premsa i del web:

Activitats de redacta el pla d'empresa després de cada contingut.

Casos pràctics a resoldre sobre:
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Test de repàs de conceptes.

B) MATERIALS I RECUSOS DIDÀCTICS. 

Pel que fa a  l’organització de l’espai,  habitualment es fan servir aules convencionals de 
classe. També s’utilitza l’aula d’informàtica com a eina per treballar amb les noves tecnologies 
a dos nivells: recerca d’informació i utilització de les aplicacions informàtiques adients, així  
com l’aula d’audiovisuals. Els tallers es fan servir en aquells mòduls que inclouen treball de 
camp.

Recursos didàctics: 

Es procurarà que els recursos didàctics que es faran servir siguin propers a l’alumnat, capaç 
de despertar-ne l’interès i motivar-lo per realitzar tasques d’investigació i/o recerca. 

 Generals:

 Pissarra / guix.
 Llibre de text: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA de les diferents editorials.
 Fotocòpies  de  material  divers:  activitats  pràctiques,  notes  teòriques  elaborades  pel 

professorat a partir  d’altres fonts,  apartats puntuals de manuals,  legislació i  conveni 
col·lectiu, entre d’altres.

 Documents reals ( fotocòpies d’articles de premsa i articles especialitzats concretats en 
les unitats didàctiques.

 Ordinadors / impressora / aplicacions informàtiques / Xarxa Internet / canó de projecció.
 Televisió,  reproductor  de  DVD  /  vídeo  i  material  audiovisual  disponible  al  centre 

educatiu i apropiat per als diversos blocs temàtics.

 Específics:

A) Manuals especialitzats:

Llibre de text de l'editorial TulibrodeFP per al curs 2019-2020

       B) Documents propis d'utilització per a cada àrea de referència:
Dossier confeccionat pel professorat del Departament de FOL que inclogui material 
complementari 

7. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ 
EDUCATIVA.

(Mateixa redacción que per al mòdul FOL)
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8. UNITATS DIDÀCTIQUES.

a) Organització de les unitats didàctiques.

Són el major grau de concreció dels elements curriculars (objectius, continguts, competències 
bàsiques, metodologia, etc.) Les unitats didàctiques que es van a desenvolupar durant aquest 
curs, ordenades també en dos blocs de continguts.

UNITATS DIDÀCTIQUES:

1. La iniciativa emprenedora.

2. L'entorn de l'empresa.

3. El mercat.

4. El màrqueting.

5. Recursos humans.

6. Formes jurídiques.

7. Inversió i finançament.

8. Anàlisi comptable i financer.

A continuació presentem un detall de les unitats didàctiques proposades.

UD 1: LA INICIATIVA EMPRENEDORA.

Objectius UD 1:
1- Conèixer els motius i la motivació per crear una empresa.
2- Conèixer els requisits i les diferents teories sobre la figura de l'empresari.
3- Definir la figura de l'emprenedor.
4- Autoavaluar la capacitat emprenedora.
5- Redactar la idea de negoci i la seva proposta de valor.

Continguts UD 1:
1. Treballador per compte propi / aliè
2. Requisits i teories de l'empresari
3. L'esperit emprenedor
4. Característiques personals dels emprenedors
5. La idea de negoci
6. Autònom o amb socis?
7. Guió pla d'empresa.

Entorn empresarial: Al 69% dels joves els agradaria crear el seu propi negoci.

37  IES MALLADETA                        DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORA  L   



D 2: L'ENTORN DE L'EMPRESA.

Objectius UD 2:

1- Conèixer els factors de l'entorn general i l'entorn específic que afecten l'empresa.
2- Realitzar un estudi D.A.F.O. de l'entorn i l'empresa.
3- Definir la missió, visió i valors de l'empresa.
4-  Sensibilitzar  sobre  la  responsabilitat  social  corporativa  de les  empreses cap  a 
l'entorn.

Continguts UD 2:

1- L'entorn de l'empresa
2- Entorn general de les empreses
3- L'entorn específic del sector
4- Tipus d'entorn: senzill / canviant
5- L'anàlisi D.A.F.O. de l'entorn i l'empresa
6- La cultura empresarial i imatge corporativa
7. La responsabilitat social corporativa

Entorn empresarial:

a- Missió, visió i valors de 3 empreses.
b- Imatge corporativa i RSC a Espanya.
c Informe Greenpace: Les intencions de Monsanto: mentides i veritats sobre el blat 
transgènic.

UD 3: EL MERCAT.

Objectius UD 3:

1- Conèixer les característiques i el tipus de mercat al qual es dirigeix l'empresa.
2- Realitzar una segmentació del mercat.
3- Realitzar un estudi del mercat que inclogui client objectiu, competència, productes 
substitutius  i  proveïdors.
4- Prendre una decisió sobre la localització de l'empresa basada en criteris de mercat.

Continguts UD 3:
1- El mercat
2- Tipus de mercat
3- La segmentació del mercat
4- Estudi de mercat
5-Localització del projecte empresarial

Entorn empresarial: El consum responsable i el comerç just.

UD 4: EL MÀRQUETING
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Objectius UD 4:
1- Valorar el màrqueting com una estratègia de satisfacció del client i el mercat.
2- Dissenyar estratègies de màrqueting de posicionament en qualitat-preu.
3- Conèixer i  dissenyar estratègies de màrqueting operatiu pel que fa a producte, 
preu, promoció i
 distribució.
4- Valorar la importància de l'atenció al client.

Continguts UD 4:
1- El màrqueting
2. El màrqueting estratègic
3. Eines del màrqueting operatiu
4. El producte
5. El preu
6. La promoció
7. La distribució
8. L'atenció al client
9. La franquícia

Entorn empresarial: Xarxes socials i màrqueting. Premis Foodwatch .

UD 5: RECURSOS HUMANS

Objectius UD 5:

1- Distingir entre direcció i lideratge
2- Conèixer les diferents teories sobre lideratge.
3- Conèixer els motius laborals i les tècniques de motivació.
4- Elaborar un organigrama i una anàlisi de llocs.
5- Conèixer les obligacions laborals de l'empresa.

Continguts UD 5:
1. La direcció i el lideratge
2. La motivació laboral
3. L'organització de l'empresa
4. Obligacions de l'empresa en matèria laboral

Entorn empresarial: Empresa que coneixen la importància de la motivació.

UD 6: FORMA JURÍDIQUES

Objectius UD 6:

1- Conèixer les característiques de les diferents formes jurídiques.
2- Valorar quins la forma jurídica més adequada.
3-  Conèixer  els  tràmits  en  la  creació  d'empreses,  tant  de  forma  presencial  com 
telemàtica.

Continguts UD 6:
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1. Les formes jurídiques

a) Empresari individual i emprenedor de responsabilitat limitada.
b) Societat limitada.
c) Societat limitada nova empresa.
d) Societat anònima.

2. Tràmits per a la constitució d'una empresa

a) Tràmits per constituir una societat.
b) Tràmits generals per a totes les empreses.

Entorn empresarial: Qui és qui de la banca espanyola ?.

UD 7: EL PLA DE PRODUCCIÓ

Objectius UD 7:

1- Elaborar un pla de producció.
2- Valorar els criteris per seleccionar els proveïdors.
3- Conèixer la gestió de comandes sota demanda i mantenint un estoc de seguretat.
4- Classificar els costos en fixos i variables.
5- Calcular el llindar de rendibilitat i el preu de venda.

Continguts UD 7:

1- El pla de producció
2- L'aprovisionament.
3- L'anàlisi de costos.

Entorn empresarial: Producció eficaç i motivació.

UD 8: INVERSIÓ I FINANÇAMENT

Objectius UD 8:

1-Calcular les inversions i despeses inicials del projecte.
2-Conèixer les diferents fonts de finançament propi i dels altres.
3-Valorar quines fonts de finançament necessitarà el projecte.
4-Saber localitzar les possibles ajudes i subvencions.

Continguts UD 8:
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1. La inversió i les despeses inicials
2. El finançament de l'empresa
3. Fonts de finançament pròpies
4. Fonts de finançament alienes
5. Ajudes i subvencions públiques

Entorn empresarial: El finançament de les pimes.

UD 9: ANÀLISI COMPTABLE I FINANCER

Objectius UD 9:

1- Classificar els elements patrimonials en actiu, passiu i patrimoni net.
2-Representar gràficament un balanç ordenat per masses.
3-Calcular el compte de resultats.
4-Elaborar un pla de tresoreria.
5-Calcular el fons de maniobra i les ràtios més importants.

Continguts UD 9:

1- La comptabilitat i les finances
2- El balanç de situació
3- El compte de resultats o pèrdues i guanys.
4- El pla de tresoreria
5- L'anàlisi de balanços

Entorn empresarial: L'IVA de caixa i les seves conseqüències comptables.

UD 10: GESTIÓ COMPTABLE, ADMINISTRATIVA I FISCAL

Objectius UD 10:

1- Conèixer i elaborar els diferents documents relacionats amb la compravenda.
2-Conèixer  els  impostos  de  l'IRPF,  impost  de  societats  i  IVA,  que  afecten  les 
empreses.
3-Conèixer el calendari fiscal d'ingressos d'impostos a Hisenda.
4-Conèixer els llibres obligatoris comptables segons el tipus d'empresa.

Continguts UD 10:

1. Gestió administrativa: procés general.

2. Gestió fiscal
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a) L'IRPF: mètodes de càlcul, pagaments fraccionats, retencions a compte.
b) L'impost de societats.
c) L'IVA.

3. Gestió comptable: llibres de comptabilitat.

Entorn empresarial: Els impostos de les societats a Espanya

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

La distribució temporal i seqüenciació dels continguts apuntats mitjançant les diferents unitats 
didàctiques serà la següent:

Blocs 
temàtics

Unitat

Hores 
lectives 

y 
Trimestr

e

Total 
hores 

trimest
re

(60h)

La idea de 
negoci.

1. La iniciativa emprenedora. 1T

30 

hores

2. L'entorn de l'empresa. 1T
3. El mercat. 1T
4. El màrqueting. 1T
5. Recursos humans. 1T

Organització 
de la nostra 

empresa.

6. Formes jurídiques 1T

30 

hores

7. El pla de producció. 1T
8. Inversió i finançament. 1T
9. Anàlisi comptable i financer. 1T
10.  Gestió  comptable,  administrativa  i 
fiscal.

 2T

Projecte 
empresarial

2t

9. ELEMENTS TRANSVERSALS

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.
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La lectura és una activitat transversal en l'activitat escolar. El desafiament és aconseguir que 
els alumnes formin part activa de la comunitat de lectors i escriptors, capaços d'enfrontar-se 
amb èxit al món escolar i laboral. Les raons de la comprensió lectora es justifiquen en: llegir 
per obtenir informació, llegir per aprendre, llegir per participar i comunicar-se, llegir per sentir, 
llegir per tenir sentit crític, etc. Totes aquestes raons s'han de tenir en compte a l'hora de 
treballar a l'aula les estratègies que facilitin la comprensió lectora.

Per això, des del Departament s'atendrà a la transversalitat del Pla de Foment de la Lectura 
desenvolupat en el I.E.S. i, en concret, es duran a terme les següents activitats:

• S'utilitzarà la premsa escrita com un recurs didàctic més a l'aula.

• Lectura de textos específics i llibres divulgatius directament relacionats amb el Mòdul, 
com la Revista Emprendedores, premsa econòmica com Cinco Días o Expansió i 
Ocupació, entre d'altres.

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre els principis i objectius de l'etapa d'FP, el legislador recull "utilitzar les tecnologies de la  
informació  i  la  comunicació  necessàries  en  la  seva  activitat  professional"  (Art.  3  RD 
1147/2011).
Al llarg de tot el procediment d'ensenyament-aprenentatge les utilitzem com son:

1.- Gran quantitat de les activitats realitzades es realitzaran en suport informàtic (veure tipus 
d'activitats de desenvolupament en cadascuna de les unitats);

2.-  Introduïm  activitats  de  recerca  per  Internet  (anàlisi  de  mercat,  informació  sobre 
competidors i clients, dades estadístiques etc.)

3.- Les activitats inicials es podran realitzar amb suports audiovisuals o presentacions tipus 
Powerpoint.

4.-  Utilitzem  formats  de  noves  tecnologies  al  llarg  de  tot  el  procés  d'ensenyament-
aprenentatge per estar més integrats amb la realitat de l'alumnat i ser més motivadors.

c) Emprenedoria.

Seguint  els  objectius  marcats  per  la  Llei  orgànica  de  qualificacions  i  de  la  formació 
professional, la LOE i el Reial Decret 1147/2011, sobre formació professional, el professorat  
haurà  incentivar  l'esperit  emprenedor  dels  alumnes,  per  tal  de  mostrar  a  l'alumnat  la 
possibilitat de incorporar-se al mercat de treball desenvolupant una iniciativa empresarial. En 
aquest context, el mòdul de d'Empresa i Iniciativa Emprenedora pot aportar a l'alumnat una 
visió global que es completarà amb l'estudi del mòdul Formació i Orientació Laboral, així com 
l'orientació necessària per dissenyar el  seu propi  itinerari  formatiu-professional  en aquesta 
direcció.

d) Educació cívica i constitucional.
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Els temes transversals són continguts culturals de tipus formatiu i educatiu que impregnen tota 
l'activitat educativa, i el seu fi principal és afavorir en els nostres alumnes l'adquisició d'unes 
actituds i valors essencials en la seva formació integral. 

En concret:
1.  Mitjançant  la  confecció  de  un  projecte  empresarial  es  treballen  valors  com  es  la 
responsabilitat social i medi ambiental així con l’etica empresarial.
2. Es treballa la actitut davant la obligació de complir la normativa fiscal i empresarial

10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

 Les activitats extraescolars i complementàries que disseny per a aquesta programació 
són:

a) Visita a alguna fira en la qual el centre d'actuació sigui l'emprenedor. Exemples: fira de la 
franquícia,  meeting  amb  empreses,  fòrums,  etc.,  o  relacionades  amb  el  seu  sector 
professional.

b) Buscar informació "in situ" en alguns llocs que es considerin d'interès. Exemple: bancs. En 
aquest  cas,  es  proposaran  als  alumnes  diferents  activitats,  com  a  petició  d'un  préstec, 
demanar informació sobre el  compte estalvi-empresa, etc.  Aquest treball  es planteja per a 
grups petits (no més de tres persones) i es valoraran les sinergies que es generin.

c) Realització d'una enquesta sobre hàbits de consum relacionats amb possibles projectes 
d'empresa. 

d) Visitar una empresa del sector per recollir informació rellevant sobre el mateix.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL MÒDUL DE  

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL A LA F.P. BÀSICA

INDEX GENERAL

1. I  NTRODUCCIÓ

2. CONTEXTUALITZACIÓ: LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA I EL MÒDUL FOL

3. PROGRAMACIÓ DELS M0DULS: FOL I i FOL II

4.        ELEMENTS TRANSVERSALS A LA FP BÀSICA

1, INTRODUCCIÓ 

Aquesta programació s'ha realitzat tenint en compte la següent legislació:

      - LOMCE 8/2013, de 9 de desembre.

– RD 127/2014, de 28 de febrer pel qual es regulen els aspectes específics de la FP 

Básica.

– Real Decreto 356/2014, de 16 de maig, pel qua s'estableixen set títols de Formació 

Profesional  Básica  del  catáleg  de  títols  de  las  ensenyançess  de  Formació 

Professional.

   -   DECRET  185/2014,  de  31  d'octubre,  del  Consell,  pel  qual  s'estableixen  vint  

currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional  Bàsica en  

l'àmbit de la Comunitat Valenciana

    - DECRET 135/2014  de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius  

de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm  

7336 d'11.08.2014)

La  programació  didàctica  transforma  aquestes  directrius  en  continguts  educatius 

concrets  i  adaptats  a  la  realitat  de  l'aula  en  la  qual  s'imparteix  el  mòdul.  Amb  ella  es 
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persegueix  racionalitzar  i  planificar  el  procés  d'ensenyament-aprenentatge,  amb  l'objecte 

d'evitar que la pràctica docent es base en la improvisació o es formule de manera arbitrària.

 2,   LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I EL MÒDUL DE FOL  

Els cicles de Formació Professional Bàsica constitueixen una oferta obligatòria i de caràcter 

gratuït que, al costat dels objectius regulats amb caràcter general per als ensenyaments de 

Formació Professional en l'article 40.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació,  

contribuiran  com disposa  l'article  40.2  de la  citada  normativa  estatal,  al  fet  que l'alumnat 

adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.

El mòdul de FOL desenvolupa aquestes capacitats. Els continguts d'aquest mòdul són 

comuns  per  a  tots  els  cicles  de  totes  les  Famílies  Professionals,  ja  que  es  consideren  

necessaris  per  a  atendre  necessitats  formatives  de  naturalesa  soci-educativa  no 

necessàriament profesionalizadoras. En un context clarament marcat per canvis accelerats, el  

mòdul  de Formació i  Orientació  Laboral  adquireix enorme importància,  ja que prepara als 

alumnes per a enfrontar-se al món del treball, en gran part desconegut per a ells, i els facilita  

els mètodes necessaris per a desenvolupar-se com a professionals coneixedors dels seus 

drets i obligacions. A causa de la seua importància, el mòdul FOL s'imparteix en la totalitat de 

cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

MÒDULS DE FOL A LA FP BÀSICA:

• IMòdul professional: Formació i Orientació Laboral I (FOL I) 

•  Mòdul professional: Formació i Orientació Laboral II. (FOL II)

El decret 135/2014 del Consell estableix, en l'article 15, que en el  primer curs del cicle es 

dedicarà una hora setmanal a la impartició del mòdul professional de Formació i Orientació 

Laboral (FOL I), a fi de garantir la formació necessària en matèria de prevenció de riscos 

laborals,  i  en  el  segon curs es  dedicarà  una  hora  setmanal a  la  impartició  del  mòdul 

professional  de  Formació  i  Orientació  Laboral  (FOL II) en  matèria  de  treball  en  equip, 

emprendimiento, activitat empresarial així com en orientació laboral.

Els títols al que va dirigida aquesta programació son:
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Denominació Agro-jardineria i Composicions Florals.

Nivell: Formació Professional Bàsica.

Durada 2.000 hores.

 Família Professional: Agrària.
 

Denominació Tapisseria i cortinatge

Nivell: Formació Professional Bàsica.

Durada 2.000 hores.

 Família Professional: Tèxtil, Confecció i  Pell

Denominació Allotjament i bugaderia

Nivell: Formació Professional Bàsica.

Durada 2.000 hores.

 Família Professional: Hosteleria i Turisme

Denominació Activitats Maritimo pesqueres

Nivell: Formació Professional Bàsica.

Durada 2.000 hores.

 Família Professional: Maritimopesquera
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3.PROGRAMACIÓ DELS MÒDULS FOL I i FOL II

INDEX:

1. Objectius 

2. Competències professionals

3. Continguts

4 Avaluació:

A) Criteris d’avaluació

           B). Instruments D’avaluació

           C). Criteris de qualificació

5. Metodología. Orientacions didàctiques

6. Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat amb necessitat  

específica de suport educatiu o alumnat que requerisca actuacions per a la compensació de 

desigualtats

7. Organització de les Unitats didàctiques

                     8. Distribució temporal de les unitats didàctiques

                    9. Activitats complementaries

3.1.A)Mòdul professional: Formació i Orientació Laboral I (FOL I)

 1. OBJECTIUS 

 Objectius generals dels títols.

 Els objectius generals d'aquestos cicles formatius als quals contribueix el module FOL I són 

els següents

•  Relacionar  els  riscos laborals  i  ambientals  amb l'activitat  laboral  amb el  propòsit  

d'utilitzar les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant 

danys a les altres persones i en el medi ambient.

• Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte 

el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà 

democràtic

 RESULTATS D'APRENENTATGE

Els resultats d'aprenentatge compleixen tres funcions:

 Defineixen les metes que es pretenen aconseguir.
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 Ajuden a seleccionar els continguts i la metodologia a utilitzar.

 Constitueixen un referent clar per a l'avaluació, perfilant els procediments d'avaluació i  

els criteris de qualificació.

Els objectius del mòdul de FOL I, expressats en termes de Resultats d'Aprenentatge, són els 

següents:

1. Avalua els riscos derivats de la  seua activitat,  analitzant  les condicions de 

treball i els factors de risc presents en el seu entorn laboral.

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, 

identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

3, Aplica les mesures de prevenció i protecció, analitzant les situacions de risc en 

l'entorn laboral del títol professional bàsic.

Aquests resultats d'aprenentatge es concreten en objectius didàctics per a cadascuna de les 

unitats  de  treball.  Els  objectius  didàctics  són  l'últim  nivell  de  concreció  dels  objectius  i 

representen  els  resultats  a  aconseguir  per  l'alumnat  al  final  de  cada  unitat.  Suposen  la  

concreció  dels  objectius  generals  del  títol  i  dels  resultats  d'aprenentatge  del  mòdul,  en 

objectius específics, adaptats a les necessitats i característiques de l'alumnat, del centre i de 

l'entorn més directe.

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

  Les competències  professionals,  personals,  socials  i  les  competències  per  a 

l'aprenentatge  permanent  d'aquestos  títols   a  les  quals  contribueix  fol  I  es  relacionen  a 

continuació: 

• Actuar  de forma saludable  en diferents  contextos quotidians que afavorisquen el 

desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la 

salut humana. 

• Adaptar-se  a  les  noves  situacions  laborals  originades  per  canvis  tecnològics  i  

organitzatius en la seua activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i 

localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

•  Assumir  i  complir  les  mesures de prevenció  de  riscos  i  seguretat  laboral  en  la 

realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.

3.CONTINGUTS
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 Els continguts són els elements curriculars per mitjà dels quals es desenvolupen les 

capacitats expressades en els resultats d'aprenentatge. 

En el currículum propi per a la Comunitat Valenciana, s'estableix el currículum d'aquest mòdul 

que mitjançant la present programació queden organitzats en unitats .

Els que determina la normativa son:

1) Prevenció de riscos professionals:

– Valoració de la relació entre treball i salut.

– Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

– Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

2) Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

– L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

– Gestió i planificació de la prevenció en l'empresa.

– Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

3) Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

– Anàlisi de factors de risc.

– Anàlisi de riscos lligats a les condicions de seguretat. 

– Anàlisi de riscos lligats a les condicions ambientals. 

– Anàlisi de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

– Riscos específics en els entorns de treball relacionats amb el perfil  professional del títol  

professional bàsic.

– Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar-se de les  

situacions de risc detectades. 

– Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

– Protocol d'actuació davant una situació d'emergència. 

- Primers auxilis

4. AVALUACIÓ

L'avaluació  és  el  conjunt  de  procediments  que  permeten  obtenir  informació  sobre  el 

desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

L'article 51. del Reial decret 1147/2011, de l'Ordenació General de la Formació Professional 

del  Sistema Educatiu,  estableix  que l'avaluació es realitzarà prenent  com a referència els 

objectius,  expressats  en  resultats  d'aprenentatge,  i  criteris  d'avaluació  de  cadascun  dels  
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mòduls professionals i  els objectius generals del  cicle formatiu.  Així  mateix,  s'ha tingut en 

compte l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació.

L'avaluació dels alumnes i les alumnes d'aquest mòdul de FOL de FP Bàsica té caràcter 

continu,  formatiu  i  integrador. D'aquesta  manera  durem a  terme  una  avaluació  formativa 

concedint importància a l'evolució al llarg del procés, servint com a estratègia de millora per a  

ajustar el procés educatiu i alhora sumativa en avaluar resultats finals.

L'avaluació  està  adaptada a  les  necessitats  i  evolució  dels  alumnes i  les  alumnes, 

especialment  per  a  les  persones  en  situació  de  discapacitat,  per  a  les  quals  s'inclouran 

mesures d'accessibilitat  que garantisquen una participació no discriminatòria en les proves 

d'avaluació. 

L'aprenentatge que s'espera que aconseguisquen els alumnes com a resultat de la intervenció  

educativa s'estableix mitjançant els criteris d'avaluació. 

A  continuació  s'arrepleguen  els  criteris  d'avaluació  associats  a  cadascun  dels  resultats 

d'aprenentatge del mòdul arreplegats en l'ANNEX II del Decret 185/2014.

A) Critèris d,avaluación . 

1. Avalua els riscos derivats de la seua activitat, analitzant les condicions de treball i els factors 

de risc presents en el seu entorn laboral.

Criteris d'avaluació:

a)  S'ha  valorat  la  importància  de  la  cultura  preventiva  en  tots   els  àmbits  i  activitats  de  

l'empresa.

b) S'han relacionat les condicions laborals amb la salut del treballador.

c) S'han classificat els factors de risc en l'activitat i els danys derivats dels mateixos.

d) S'han identificat les situacions de risc més habituals en els entorns de treball de l'activitat  

professional relacionada amb el títol professional bàsic.

i) S'ha valorat la importància de l'avaluació de riscos en l'empresa.

f) S'han determinat les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns 

de treball relacionats amb el perfil professional del títol professional bàsic.

g)  S'han  classificat  i  descrit  els  tipus  de  danys  professionals,  amb  especial  referència  a 

accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del del títol  

professional bàsic.
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2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant  

les responsabilitats de tots els agents implicats.

Criteris d'avaluació:

a) S'han determinat els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

b) S'han identificat les diferents formes de gestió i de representació de treballadors en matèria 

de prevenció de riscos.

c) S'han identificat els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

d) S'ha valorat la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa que incloga la  

seqüenciació  d'actuacions  que  s'han  de  realitzar  en  cas  d'emergència  i  evacuació  d'una 

empresa del sector.

3.  Aplica les mesures de prevenció i  protecció, analitzant les situacions de risc en l'entorn 

laboral del títol professional bàsic.

Criteris d'avaluació:

a)  S'han  definit  les  tècniques  de  prevenció  i  de  protecció  individual  i  col·lectiva  que  han 

d'aplicar-se per a evitar els danys a l'origen i minimitzar les seues conseqüències en cas que  

siguen inevitables.

b) S'ha analitzat el significat i abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

c) S'han analitzat els protocols d'actuació en cas d'emergència.

d) S'han identificat les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència on existisquen  

víctimes de diversa gravetat.

i) S'han identificat les tècniques bàsiques de primers auxilis que han de ser aplicades en 

el lloc de l'accident davant diferents tipus de danys i la composició i ús de la farmaciola.

Actituds:

Adquirir una consciència crítica sobre l'existència de riscos laborals i  la necessitat d'actuar 

enfront d'ells, tant per empresaris com per treballadors.

Fomentar una actitud proactiva cap a la intervenció en primers auxilis enfront de l'omissió del 

deure de socors.

Valorar  la  normativa  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  com a  norma  reguladora  de  les 

relacions entre empresaris i treballadors sota la qual tots dos estan obligats a actuar.

B) INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Com a instruments d'avaluació utilitzarem:

 Assistència a classe. 

 Els treballs individuals o grupales: obtenció d'informació, confecció d'informes i co-

mentaris, resolució de qüestions i problemes, estudi de casos, elaboració de mapes 
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conceptuals.... En els treballs grupales s'intentarà objectivar el grau de participació i 

integració en l'equip de treball.

 Participació activa de l'alumne en classe: preguntes, actitud, respostes a preguntes 

generals del professor, participació en fòrums…

 Proves escrites, obertes i tancades.

 Quadern de classe i altres produccions dels alumnes.

Totes les anotacions pertinents sobre l'alumnat es reflectiran en el quadern del professor. 

 

C) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació es ponderaran de la forma següent:

50% Continguts conceptuals (Proves escrites): Podran consistir en:

o Qüestions tipus test

o Preguntes curtes

o Preguntes de desenvolupament

Les proves es puntuaran de 0 a 10 punts. 

30%Continguts procedimental.: pràctics: Es valoraran de 0 a 10 punts.

La nota del trimestre en aquest apartat serà la mitjana aritmètica de tots els procediments 

realitzats durant el trimestre.

20% Continguts actitudinals (actitud): Es valoraran de 0 a 10 

Serà necessari obtenir en cadascun dels tres apartats (continguts, procediments, actituds) un 

mínim de 5 per a poder aprovar l'avaluació.

La qualificació del mòdul es farà amb xifres d'1 a 10. La qualificació final del mòdul serà la  

mitjana aritmètica de les qualificacions de les tres avaluacions. 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Donat el caràcter continu de l'avaluació l'examen final de Juny avaluarà tots els continguts  

mínims conceptuals  donant  així  opció  a  la  recuperació  així  com al  lliurament  d'un  dosier 

d'activitats a criteri del professor.

Així  i  tot  es  deixa  a  criteri  del  docent  la  realització  de  recuperacions  després  de  cada 

avaluació.

 El lliurament de treballs fora de termini podran optar com a màxim a una puntuació de 5 punts  

en l'apartat de procediments.

En cas de no superar la matèria en l'avaluació ordinària, tindran dret a la prova extraordinària  

de juliol, que versarà sobretot el contingut del mòdul, sense perjudici que se'ls puga exigir la 

presentació d'activitats i treballs per al dia d'aquesta prova.
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5.ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA D'AQUESTS ENSENYAMENTS. 

 L'organització i metodologia d'aquests ensenyaments té com a característiques principals:

1. La flexibilitat  per a adaptar-se a les diferents situacions presentades pels alumnes i  les 

alumnes. 

2.. La metodologia d'aquests ensenyaments té caràcter globalitzador i tendirà a la integració 

de competències i continguts entre els diferents mòduls professionals que s'inclouen en cada 

títol.

La METODOLOGIA s'adaptarà a les necessitats dels alumnes i les alumnes i a l'adquisició  

progressiva de les competències de l'aprenentatge permanent, per a facilitar a cada alumne i  

alumna la transició cap a la vida activa i ciutadana i la seua continuïtat en el sistema educatiu. 

El  curs  començarà amb una presentació  general  d'objectius i  continguts,  així  com de les 

activitats i procediments d'avaluació i qualificació. 

Amb cada unitat de treball se li lliurarà a l'alumnat els materials amb els quals es va a treballar  

(continguts de la unitat de treball, activitats, retallades de premsa,…) i se li indicarà aquells  

que  han  de  cercar  per  si  mateixos.  El  professor  utilitzarà  estratègies  expositives  que 

promoguen l'aprenentatge significatiu,  acompanyades d'activitats  i  treballs  complementaris, 

amb les estratègies d'indagació o descobriment dirigit  que siguen necessàries. L'explicació 

teòrica comprendrà els conceptes necessaris i  bàsics que permeten canalitzar les tasques 

d'aprenentatge de tipus essencialment procedimental. 

ACTIVITATS

Seguint  les  directrius  del  Reial  decret  de  Títol,  les  línies  d'actuació  en  el  procés 

d'ensenyament-aprenentatge  que  permeten  aconseguir  els  objectius  del  mòdul  versaran 

sobre:

– L'anàlisi de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que li permeta l'avaluació dels riscos 

derivats  de  les  activitats  desenvolupades  en  el  seu  sector  productiu,  i  que  li  permeta 

col·laborar  en  la  definició  d'un  pla  de  prevenció  per  a  una  petita  empresa,  així  com en  

l'elaboració de les mesures necessàries per a la seua posada en funcionament.

A partir d'aquestes directrius es plantegen activitats, procurant la seua funcionalitat, adaptació  

a les característiques psicoevolutives de l'alumnat i a les seues experiències i coneixements 

previs i la seua interrelació, a fi de propiciar aprenentatges significatius. 
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6.  MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT  ESPECÍFICA DE  SUPORT  EDUCATIU  O  ALUMNAT  QUE  REQUERISCA 

ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS

 La Formació  Professional  Bàsica  s'organitza  d'acord amb el  principi  d'atenció a la 

diversitat  dels  alumnes  i  les  alumnes  i  el  seu  caràcter  d'oferta  obligatòria.  Les  mesures 

d'atenció a la diversitat estaran orientades a respondre a les necessitats educatives concretes  

dels alumnes i  les alumnes i  a la consecució dels resultats d'aprenentatge vinculats a les  

competències professionals del  títol,  i  respondrà al  dret  a  una educació inclusiva que els  

permeta  aconseguir  aquests  objectius  i  la  titulació  corresponent,  segons  l'establit  en  la 

normativa vigent en matèria de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió 

social. 

Com a novetat i segons la  ORDEN 20/2019, de 30 de abril Article 28 els programes 

formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa adaptada a l’alumnat que 

ha finalitzat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació 

Secundària  Obligatòria  Aquests programes s’han d’adaptar  a les circumstàncies personals 

dels  destinataris  i  possibilitar-ne  la  inclusió  sociolaboral,  per  tant  tenen,  en  si  mateix,  la 

consideració de mesura de resposta de nivell III. 

7. ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

UD 1: La Prevenció al mon laboral

Objectius:

- Conéixer els conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball.

- Identificar els factors de riscos presents en el lloc de treball.

-Conéixer els danys derivats de la presència de riscos laborals.

- Identificar tant factors de risc com danys professionals referits al títol professional bàsic.

Continguts:

1. Concepte de salut

2. Relació entre treball i salut

3. Definicions bàsiques sobre prevenció de riscos

4. Condicions de treball i factors de risc laboral.
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5. Els Danys a la salut del treballador: l'accident de treball,  la malaltia professional i  altres 

patologies.

Metodologia:

- Visualització del vídeo "El triangle Saludable" i  completar la fitxa 1 sobre el concepte de 

salut.

- Explicació i reflexió del concepte de salut en els seus diferents vessants.

- Visualització de vídeos complementaris sobre el concepte de salut del *INSST.

- Identificar la relació positiva i negativa entre els conceptes de treball i salut.

- Explicació de les definicions bàsiques sobre prevenció de riscos

- Identificació de les diferents condicions de treball i factors de risc laboral.

- Preparar una presentació oral en classe sobre exposició d'una malaltia professional.

-  Acolorir  *mandalas com a tècnica anti  estrés  entre altres beneficis  per  a  la  teua salut  i  

desenvolupament personal.

*UD 2: MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.

Objectius:

- Conéixer les mesures de prevenció i protecció disponibles.

- Anteposar la prevenció a la protecció.

- Conscienciar sobre l'ús apropiat i responsable dels equips de protecció individual.

- Identificar i respectar la senyalització de seguretat en el treball.

Continguts:

1. Mesures de prevenció: Principis generals de l'acció preventiva i tècniques de prevenció

2. Diferència entre mesures de prevenció i protecció

3. Protecció col·lectiva 

4. Equips de Protecció Individual

5. Senyalització de seguretat

Metodologia:

Practicar una meditació en classe com a tècnica per a treballar l'estrés.

Visualització d'un vídeo sobre Senyalització de seguretat per a conéixer els diferents tipus de 

senyalització de seguretat i salut que existeixen.

Completar la fitxa 5 sobre la base dels vist en el  vídeo de senyalització, per a comprovar  

assimilació de conceptes.

Dibuixar senyals de seguretat del teu perfil professional bàsic.

Localitzar en el teu centre educatiu tots els senyals i elements de prevenció que trobes.

Localitzar en la sopa de lletres diferents *EPIS.
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Descarrega't les fitxes d'intel·ligència emocional per a combatre l'estrés.

*UD 3: PRINCIPALS FACTORS DE RISC I LA SEUA PREVENCIÓ:

Objectius:

Identificar tots els riscos laborals que poden existir en un lloc de treball.

Classificar els riscos laborals en funció del seu origen. 

Conéixer els danys sobre la nostra salut  que poden provocar els diferents riscos en el nostre 

lloc de treball.

 Aplicar les mesures preventives i de protecció davant cadascun dels factors de risc laboral.

Sensibilitzar  als  treballadors  enfront  dels  riscos  laborals  existents  en  la  seua  activitat 

professional.

Continguts:

1. Factors de risc laboral.

2. Factors de risc laboral derivats de les condicions de seguretat.

2.1 Llocs de treball.

2.2 Equips de treball: màquines i eines.

2.3 Prevenció de l'accident de trànsit (accident de treball *in *itínere).

2.4 Risc elèctric.

2.5 Risc d'incendi.

3. Factors de risc laboral derivats de les condicions mediambientals.

4. Factors de risc laboral derivats de les condicions ergonòmiques.

4.1 Postures forçades.

4.2 Moviments repetitius.

4.3 Maneig manual de càrregues.

4.4 Pantalles de Visualització de dades.

5.  Factors de risc laboral derivats de les condicions psicosocials.

Metodologia:

- Repàs de les condicions laborals en 4 grups

- Explicació dels factors de risc laboral derivats de les condicions de seguretat, els danys que 

provoquen i les seues mesures preventives:

- Llocs de treball

- Equips de treball: màquines i eines.

- Visualitzar el vídeo sobre riscos amb equips de treball i completar la fitxa 2 concorde al vist i  

escoltat en el vídeo.
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- Visualització d'una sèrie de *minivídeos per a previndre l'accident de trànsit (*in *itínere) i  

completar la fitxa 5 sobre la base del vist en els vídeos.

- Visualització del vídeo sobre com usar un extintor portàtil i completar la fitxa 8 basada en la 

comprensió del vídeo de l'ús de l'extintor.

 -  Visualització del  vídeo sobre riscos higiènics generals del  *INSST i  completar la fitxa 9 

basada en la comprensió dels riscos higiènics.

- Visualització del vídeo "A ple sol- Colp de calor" del *INSST.

- Visualització del vídeo "Postures de treball inadequades 2016 del *INSST" i completar la fitxa  

10 basada en aquest vídeo.

- Visualització de diversos vídeos sobre trastorns *musculoesqueléticos del *INSST i completar 

la fitxa 11 basada en aquests vídeos.

- Visualització de 2 vídeos sobre les causes i recomanacions per a la manipulació manual de  

càrregues del *INSST i completar la fitxa 12 basada en el contingut d'aquests vídeos.

- Visualització del vídeo "Pantalles de visualització de dades. Prevenció de riscos laborals.  

Bones pràctiques" i completar la fitxa 13 sobre comprensió del vídeo de *PVD.

- Resoldre el cas pràctic sobre reflexió personal del teu espai de treball a casa.

- Realitzar una classe pràctica d'higiene postural, visualitzant un dels vídeos de la professora 

*Marly Cordons, dins del seu projecte "Esquena sana".

-  Localitzar  en la  sopa de lletres diferents alteracions de la  salut  produïdes per  aspectes 

psicosocials.- - Completar la fitxa 14 sobre test de repàs de conceptes.

- Aprofundir en els riscos específics del teu títol professional bàsic, utilitzant els enllaços que 

s'ofereixen en l'annex d'aquesta unitat.

*UD 4: LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ:

Objectius:

          - Determinar els drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Identificar les diferents formes de gestió i de representació de treballadors en matèria  

de prevenció de riscos.

- Valorar la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa.

- Identificar els organismes públics relacionats amb prevenció de riscos laborals.

- Saber actuar davant una situació d'emergència.

Continguts:

1. Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2. La gestió de la prevenció en l'empresa. 

2.1 L'avaluació de riscos laborals.
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2.2 La planificació de l'activitat preventiva.

3. L'organització de la prevenció en l'empresa.

4. Representació dels treballadors en matèria preventiva.

5. Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

6. Pla d'emergència i  evacuació.

Metodologia:

-  Visualització del vídeo "Avantatges del pla de *PRL" i completar la fitxa 1 basada en aquest  

vídeo on l'alumnat reflectirà el  seu coneixement dels deures de l'empresari  en matèria de 

prevenció de riscos.

- Explicació del mètode d'avaluació de riscos laborals del *INSST.

- Veure amb deteniment un exemple d'avaluació de regs en una perruqueria seguint el mètode  

d'avaluació del *INSST:

- Visualització de vídeos de presentació dels diferents organismes públics relacionats amb la  

prevenció de riscos laborals.

*UD 5: PRIMERS AUXILIS:

Objectius:

- Saber aplicar les tècniques bàsiques de primers auxilis.

- Saber aplicar la *RCP i com actuar davant altres emergències com a ennuegades, fractures, 

cremades...

- Conéixer el contingut de la farmaciola

CONTINGUTS

1. Primers Auxilis. Conducta PAS.

2. Presa i control de constants vitals.

3. Reanimació Cardiopulmonar (*RCP).

4. Obstrucció de la via aèria. Maniobra de *Heimlich.

5. Traumatismes, Ferides, Hemorràgies, Fractures. Cremades i Intoxicacions.

6. La farmaciola.

Metodologia:

-  Practicar  la  presa  i  control  de  constants  vitals  (pols,  nivell  de  consciència  i  freqüència 

respiratòria).

- Practicar amb un maniquí la *RCP en classe.

- Visualització de diversos vídeos relacionats amb els primers auxilis.

- *Role *playing entre companys: un fa de socorrista i un altre de ferit i practicarem tot l'aprés 

fins ara en el tema.
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- Visualització de vídeo sobre realització de la maniobra de *Heimlich.

- Practica amb el teu company la maniobra de *Heimlich.

8. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

La temporalització  ve  determinada per  les  30  hores  lectives  que aquest  mòdul  té  com a 

durada total.

El  mòdul  s'imparteix en primer curs,  a raó de 1 hora lectiva setmanal.  El  nombre d'hores 

assignades a cada unitat inclou el temps corresponent a motivació, treball d'alumnes en l'aula,  

activitats d'avaluació i complementàries. 

Així, dividirem el mòdul en els següents termes:

PRIMERA AVALUACIÓ: Unitats de treball 1 a 2

SEGONA  AVALUACIÓ: Unitat de treball 3 i 4

TERCERA AVALUACIÓ: Unitat de treball 5

9.ACTIVITATS COMPLEMENTARIES:

S’aprofitaran les eixides que es realitzen a empreses del sector per a treballar continguts del  

mòdul

B) Mòdul professional: Formació i Orientació Laboral I (FOL II)

1. OBJECTIUS

 Objectius generals dels títols.

 Els objectius generals d'aquestos cicles formatius als quals contribueix el module FOL II són  

els següents

1. Desenvolupar valors i hàbits de comportament basats en principis democràtics, aplicant-los 

en les seues relacions socials habituals i en la resolució pacífica dels conflictes.

2. Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al llarg 

de la vida per a adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.
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3. Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la confiança en si  

mateix, la participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i incidències tant de l'activitat  

professional com de la personal.

4. Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant als altres i cooperant  

amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i  

com a mitjà de desenvolupament personal.

Els objectius del mòdul de FOL II, expressats en termes de Resultats d'Aprenentatge, són els 

següents:

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i 

les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

2. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 

reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

3. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents 

contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions

2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

  Les competències  professionals,  personals,  socials  i  les  competències  per  a 

l'aprenentatge  permanent  d'aquestos  títols   a  les  quals  contribueix  fol  II  es  relacionen  a 

continuació: 

•  Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels 

procediments de la seua activitat professional.

•  Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seua activitat 

professional, d'acord amb l'establit en la legislació vigent, participant activament en la 

vida econòmica, social i cultural.

3. CONTINGUTS

 Els continguts són els elements curriculars per mitjà dels quals es desenvolupen les 

capacitats expressades en els resultats d'aprenentatge. El terme continguts designa el conjunt  

de sabers l'assimilació dels quals i apropiació pels alumnes es considera essencial. 

La manera d'organitzar, seqüenciar i presentar els continguts és decisiva, sent essencial que 

estiguen  contextualitzats  i  siguen  coherents  i  lògics.  La  seqüència  de  continguts  està 

justificada  perquè respon a  un criteri  organitzador,  cercant  que  el  procés d'ensenyament-

aprenentatge siga lògic i significatiu. 
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Podem dividir els continguts organitzadors la programació en:

 Conceptuals. Conformats pels conceptes, principis, fets i dades que constitueixen el 

saber. 

 Procedimentals. Conjunt d'accions, de formes d'actuar i d'arribar a resoldre tasques. 

Es tracta de coneixements referits en saber fer.

 Actitudinals. Actituds, valors i normes relacionats amb l'ésser.

Eni l currículum propi per a la Comunitat Valenciana, s'estableix el currículum d'aquest mòdul 

que mitjançant la present programació queden organitzats de la següent manera en unitats.

a) Continguts del curriculum:

Recursos d'autoorientació i adaptació professional

– El potencial professional.

– El projecte professional.

– Recursos d'autoorientación i adaptació laboral.

La inserció laboral

– El mercat laboral.

– El procés de cerca d'ocupació.

– Orientacions i recursos per a l'autoocupació.

El marc legal de les relacions laborals.

– El dret del treball.

– Drets i obligacions en les relacions laborals.

– La seguretat social i les prestacions en casos de malaltia,

accident, atur.

-Sindicats i convenis.

4. AVALUACIÓ

A) CRITERIS D'AVALUACIÓ

A continuació  s'arrepleguen  els  criteris  d'avaluació  associats  a  cadascun  dels  resultats 

d'aprenentatge del mòdul arreplegats en l'ANNEX II del Decret 185/2014.

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i 

les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 Criteris d'avaluació:

a) S'ha valorat la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'empleabilidad 

i l'adaptació a les exigències del procés productiu.
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b) S'han identificat els itineraris formatiu-professionals relacionats amb el perfil  professional  

del títol professional bàsic.

c) S'han determinat les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada 

amb el títol professional bàsic

d) S'han identificat els principals vies d'inserció laboral per al títol professional bàsic.

i) S'han determinat les tècniques utilitzades en el procés de cerca d'ocupació.

f) S'ha realitzat la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpia per a la 

presa de decisions.

2. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 

reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

Criteris d'avaluació:

a) S'han identificat els conceptes bàsics del dret del treball.

b) S'han distingit els principals organismes que intervenen en les relacions entre empresaris i  

treballadors.

c) S'han determinat els drets i obligacions derivats de la relació laboral.

d) S'han classificat les principals modalitats de contractació.

i) S'han identificat les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació 

laboral.

f) S'ha analitzat el rebut de salaris, identificant els principals elements que ho integren.

g) S'han analitzat les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de 

conflictes.

h) S'han determinat les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu aplicable al  

sector relacionat amb el títol professional bàsic.

3. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents 

contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions.

Criteris d'avaluació

a) S'ha valorat el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la 

qualitat de vida dels ciutadans.

b) S'han enumerat les diverses contingències que cobreix el sistema de Seguretat Social.

c) S'han identificat els règims existents en el sistema de Seguretat Social.

d)  S'han identificat  les obligacions d'empresari  i  treballador dins del  sistema de Seguretat  

Social.

e)S'han classificat les prestacions del sistema de Seguretat Social, identificant els requisits 

necessaris, especialment en cas de malaltia, accident i atur.
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 B) INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Com a instruments d'avaluació utilitzarem:

 Assistència a classe. 

 Els treballs individuals o grupales: obtenció d'informació, confecció d'informes i co-

mentaris, resolució de qüestions i problemes, estudi de casos, elaboració de mapes 

conceptuals.... En els treballs grupales s'intentarà objectivar el grau de participació i 

integració en l'equip de treball.

 Participació activa de l'alumne en classe: preguntes, actitud, respostes a preguntes 

generals del professor, participació en fòrums…

 Proves escrites, obertes i tancades.

 Quadern de classe i altres produccions dels alumnes.

Totes les anotacions pertinents sobre l'alumnat es reflectiran en el quadern del professor. 

 

C) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació es ponderaran de la forma següent:

50% Continguts conceptuals (Proves escrites): Podran consistir en:

o Qüestiones tipus test

o Preguntes curtes

o Preguntes de desenvolupament

o Problemes

Les proves es puntuaran de 0 a 10 punts. 

30% Continguts procedimentals (Exercicis, casos pràctics...): Es valoraran de 0 a 10 punts.

La nota del trimestre en aquest apartat serà la mitjana aritmètica de tots els procediments 

realitzats durant el trimestre.

20% Continguts actitudinals (actitud): Es valoraran de 0 a 10 

Serà necessari obtenir en cadascun dels tres apartats (continguts, procediments, actituds) un 

mínim de 4 per a poder aprovar l'avaluació.

La qualificació del mòdul es farà amb xifres d'1 a 10. La qualificació final del mòdul serà la  

mitjana aritmètica de les qualificacions de les tres avaluacions. 

Respecte a la possibilitat de pèrdua del dret a avaluació contínua per acumulació de faltes,  

s'estarà a l'establit en el Reglament de Règim Intern i legislació vigent. 
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D) ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Donat el caràcter continu de l'avaluació l'examen final de Juny avaluarà tots els continguts  

mínims conceptuals  donant  així  opció  a  la  recuperació  així  com al  lliurament  d'un  dosier 

d'activitats a criteri del professor. El lliurament de treballs fora de termini podran optar com a 

màxim a una puntuació de 5 punts en l'apartat de procediments

En cas de no superar la matèria en l'avaluació ordinària, tindran dret a la prova extraordinària  

de juliol, que versarà sobretot el contingut del mòdul, sense perjudici que se'ls puga exigir la 

presentació d'activitats i treballs per al dia d'aquesta prova. 

Així i tot el docent podrá realitzar proves de recuperació de cada evaluació i els criteris de 

puntuació serán també els enumerats abans.

5, METODOLOGIA

 L'organització i metodologia d'aquests ensenyaments té com a característiques principals:

1. La flexibilitat  per a adaptar-se a les diferents situacions presentades pels alumnes i  les 

alumnes. 

2.. La metodologia d'aquests ensenyaments té caràcter globalitzador i tendirà a la integració 

de competències i continguts entre els diferents mòduls professionals que s'inclouen en cada 

títol.

La METODOLOGIA s'adaptarà a les necessitats dels alumnes i les alumnes i a l'adquisició  

progressiva de les competències de l'aprenentatge permanent, per a facilitar a cada alumne i  

alumna la transició cap a la vida activa i ciutadana i la seua continuïtat en el sistema educatiu. 

El  curs  començarà amb una presentació  general  d'objectius i  continguts,  així  com de les 

activitats i procediments d'avaluació i qualificació. 

Amb cada unitat de treball se li lliurarà a l'alumnat els materials amb els quals es va a treballar  

(continguts de la unitat de treball, activitats, retallades de premsa,…) i se li indicarà aquells  

que han de cercar per si mateixos. 
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6.  MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT  ESPECÍFICA DE  SUPORT  EDUCATIU  O  ALUMNAT  QUE  REQUERISCA 

ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE DESIGUALTATS

 Mateixa redacció que a FOL I

7) ORGANITZACIÓ EN UNITATS

Organitzarem els continguts del curriculum en quatre unitats diferenciades

UNITAT 1 Les relacions laborals

OBJECTIUS

- Saber distingir quan es tracta d'una relació laboral o no laboral.

- Conèixer les fonts del dret laboral i els seus principis d'aplicació.

- Reconèixer quins drets i obligacions laborals tenen els treballadors.

CONTINGUT

– El dret del treball.

– Drets i obligacions en les relacions laborals.

- Sindicats i convenis.

UNITAT 2 El contracte laboral

-OBJECTIUS

• Conèixer els elements bàsics d'un contracte.
• Distingir les diferents modalitats de contractació actuals.
• Conèixer les característiques de la contractació a través d'ETT.
• Ser conscients de les noves formes flexibles de contractació no laboral.

CONTINGUT

- El contracte de treballa

- Tipus de contractes

UNITAT 3 Seguretat Social

OBJECTIUS

- Conèixer l'estructura del sistema de seguretat social.- 

- Conèixer les prestacions bàsiques de la seguretat social.
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- Prendre consciència de la reforma del sistema de pensions 

CONTINGUT

– La seguretat social

- Prestacions en casos de malaltia o accident

- L'atur.

UNITAT 4 Recursos d'autoorientació i adaptació professional

OBJECTIUS:

- Prendre consciència que estudiar FP és un pas més en la nostra carrera professional.

- Analitzar les pròpies competències personals i professionals.

Conèixer els itineraris formatius del sistema reglat.

CONTINGUT

– El potencial professional.

-  El projecte professional.

-  Recursos d'autoorientació i adaptació laboral.

UNITAT 5 La inserció laboral

OBJECTIUS

• Saber redactar una carta de presentació i un currículum vitae.
• Saber respondre davant una entrevista tipus.
• Valorar les xarxes socials com a eina de recerca de feina.

CONTINGUT

4- La recerca de feina.
5- Oportunitats a Europa.
6- La carta de presentació.
7- El currículum vitae.
8- L'entrevista de treball.

8. TEMPORALITZACIÓ

La temporalització  ve  determinada per  les  30  hores  lectives  que aquest  mòdul  té  com a 

durada total.

El  mòdul  s'imparteix en segon curs,  a raó de 1 hora lectiva setmanal.  El  nombre d'hores 

assignades a cada unitat inclou el temps corresponent a motivació, treball d'alumnes en l'aula,  

activitats d'avaluació i complementàries. 
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Així, dividirem el mòdul en els següents termes:

PRIMERA AVALUACIÓ: Unitat de treball 1 

SEGONA AVALUACIÓ: Unitat de treball 2 

TERCERA AVALUACIÓ Unitat de treball 3 i 4

En aquesta tercera avaluació el  contingut és mes ajustat  amb la finalitat  de que estiguen 

preparats per a realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball els que complisquen els  

requisits per a açò.

9. ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

S’aprofitaran  les  eixides  programades  per  els  departamentes  tècnics  cm  son  visites  a 

empreses del sector

___________________________________________________________________________

3. ELEMENTS TRANSVERSALS A LA FP BÀSICA

L'article 11 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes 

específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatiu  ens parla de les competències i continguts de caràcter transversal.

Ja que FOL un mòdul transversal en si els continguts transversals relacionats amb el  

mòdul FOL  coincideixen i es resumeixen en els següents:

  Les competències relacionades amb la compressió lectora, l'expressió oral i escrita, 

En aquest cas la lectura de noticies relacionades amb la matèria a l’aula

  La comunicació audiovisual,  les Tecnologies de la Informació i  la Comunicació i 

l'Educació Cívica i Constitucional, mitjantçant la cerca de noticies utilitzant les noves 

tecnologies fa que al aula es treballen aquestos continguts.

 La emprenedoria:  treballarem la iniciativa emprendedora al proposar com a itinerari 

profesional el treball a la empresa propia elaborant un xocotet projecte empresarial.

 Educació  cívica  i  constitucional: La  igualtat  efectiva  entre  homes  i  dones  i  la 

prevenció de la violència de gènere  i els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i  

no discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, especialment 

en relació amb els drets de les persones amb discapacitat

 L'aprenentatge dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, 

la pau i el respecte als drets humans i enfront de la violència terrorista, la pluralitat, el respecte  
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a l'Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del  

terrorisme i de qualsevol tipus de violència. 

Com  a  aspecte  íntimament  relacionat  amb  el  contingut  de  FOL  I  les  Administracions 

educatives garantiran la certificació de la formació necessària en matèria de prevenció de 

riscos laborals.

GUíA DIDÁCTICA
CURSO 2020/2021

GRADO MEDIO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

2º CURSO

MÓDULO:

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

PROFESORA: Vicenta Llorca Domenech

69  IES MALLADETA                        DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORA  L   



1.- INTRODUCCIÓN

A continuación  presentamos  la  guía  didáctica  para  el  módulo  de  Empresa  e  Iniciativa 

Emprendedora (EIE) perteneciente al ciclo formativo de GM Técnico en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia, en la modalidad semi presencial.

Esta guía pretende ser una herramienta útil a la hora de enfrentarse al estudio del módulo, de  

ahí que se intenten presentar los contenidos de una manera lo más clara y sintética posible.  

Con  el  objetivo  de  solucionar  posibles  dudas  que  puedan  aparecer  en  su  contenido, 

dedicaremos la primera sesión presencial a analizar esta guía.

2.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora tiene como principal objetivo fomentar el 

espíritu emprendedor en los alumnos y dotarles de las competencias y habilidades necesarias 

para poner en marcha una idea de negocio.

En el momento actual, con elevadas tasas de desempleo por cuenta ajena, el autoempleo se  

presenta como una opción de inserción laboral muy interesante, y en algunos sectores, la 

única posible. Poner en marcha un negocio, pese a que vivimos en un país con poca tradición 

emprendedora,  no  es  tan  complicado  como  muchas  veces  se  presupone  ni  requiere  de 

grandes cantidades de capital. Una idea viable, un buen conocimiento del mercado y clientes  

son las bases sobre las que comenzar un negocio, de ahí que este módulo se dedicará a  

profundizar en estos aspectos.

Por lo tanto los objetivos del módulo de EIE son los siguientes:

Utilizar prodedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un negocio.

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el  

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.
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Con ello se persique:

-  Fomentar el espíritu emprendedor

- Desarrollar una idea de negocio con su plan de empresa correspondiente

- Adquirir los conocimiento básicos de gestión empresarial que recoge el título de este ciclo 

para el módulo de EIE.

3. PROGRAMACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDADES DIDÁCTICAS

1. La iniciativa emprendedora.
2. El entorno de la empresa.
3. El mercado.
4. El marketing.
5. Recursos humanos.
6. Formas jurídicas.
7. El plan de producción.
8. Inversión y financiación.
9. Contabilidad y finanzas

3.- METODOLOGÍA

La metodología que vamos a seguir a lo largo del curso va a ser eminentemente práctica,  

activa, participativa y vinculada al mundo de la empresa:

Práctica porque se va a insistir  en trabajar los contenidos más allá de la mera repetición 

memorística de los mismos.

Activa porque es el estudiante el que se convierte en el centro del aprendizaje, y deberá ir 

más allá de la mera lectura del libro de texto al tener que desarrollar un plan de empresa  

viable sobre una idea innovadora.

Participativa y colaborativa, porque, aunque nos encontremos en un módulo semipresencial,  

los alumnos deben participar en los foros, intercambiar experiencias con sus compañeros y 

con el profesor-tutor, abandonando la imagen del estudiante a distancia como un estudiante 

en solitario.  Para ello, el  uso de las herramientas informáticas como foros, wikis,  chats y  

correo electrónico se consideran importantes.

Vinculada al mundo de la empresa, ya que el módulo de EIE no se entiende de otra manera.  

Esta  vinculación  se  realizará  mediante  diversas  actividades  tanto  presenciales  como  no 

presenciales, y a través del plan de empresa.
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4.- EVALUACIÓN

Pruebas escritas: consistirán en un examen tipo test. Constarán de tres posibles respuestas 

entre las que el alumno deberá indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente 

contestada se valorará con un punto, mientras que cada pregunta incorrectamente contestada 

se penalizará con –0,5 puntos. La puntuación de la prueba resultará de restar al número de 

cuestiones bien respondidas el número de mal respondidas dividido entre 2. La nota sobre 10  

será el resultado de la siguiente operación: NOTA = Puntuación obtenida por el alumno x 10 / 

Puntuación total que se puede obtener en el examen. Para superar las pruebas escritas será 

necesario una nota mínima de 5 sobre 10. Su valor será de un 60% de la nota total.

Proyecto de Empresa: consistirá en realizar un proyecto de empresa que se cumplimentará y  

entregará de acuerdo a las indicaciones de la profesora. Su valor será de un 40% de la nota  

total. Para aprobar el proyecto de empresa será necesario una nota mínima de 5 sobre 10.  

Será imprescindible su entrega para aprobar el módulo de EIE.

Sistema de Recuperación

El alumnado que no haya aprobado la correspondiente evaluación tendrá derecho a 

recuperación atendiendo a los criterios citados para la evaluación ordinaria.

La  nota  de  recuperación  ordinaria  hará  media  sólo  con  la  nota  de  la  evaluación  o 

evaluaciones no afectadas por los contenidos de la recuperación.

La convocatoria extraordinaria tendrá los mismos criterios de valoración que la ordinaria.

5.- ATENCIÓN TUTORIAL.

Existen dos tipos de tutorías, las colectivas y las individuales:

Tutorías colectivas: son las que se realizarán semanalmente en horario de tarde los jueves 

de  16:00h a 17:00  y en horario de mañana los martes de 9:50h a 10:45h En estas tutorías se  

resolverán dudas sobre la materia objeto de estudio esa semana y se trabajarán aspectos 

prácticos de la asignatura así como presentaciones de diferentes contenidos por parte de los  

alumnos.

Tutorías individuales: se podrán realizar tutorías presenciales, previa cita con el profesor.
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6.- UNIDADES DIDÁCTICAS.

El módulo de EIE se va a organizar a partir de una serie de unidades didácticas, nueve en 

total, que se organizarán a partir de una guía de trabajo  asociado a dicha unidad.

Las guías de trabajo contendrán los siguientes apartados:

Temporalización

Objetivos de la unidad

Contenidos mínimos

Actividades a realizar: de evaluación y autoevaluables.

Solucionario de las actividades.

Enlaces de Internet y otros recursos.

7.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

Temas disponibles en la plataforma AULES realizados por el Departamento de FOL.

8.- TEMPORALIZACIÓN

Bloques 
temáticos

Unidad
 Trimest

re
Horas 

lectivas

La iniciativa 
emprendedo
ra y la idea 
de negocio.

1.La iniciativa emprendedora. 1T

30
2. El entorno de la empresa. 1T
3. El mercado. 1T
4. El marketing. 1T
5. Recursos humanos. 1T

30

6. Formas jurídicas.
 2T

Organización 
de la 

empresa.

7. El plan de producción.  2T
8. Inversión y financiación.  2T
9. Contabilidad y finanzas  2T

PROYECTO DE EMPRESA

El proyecto de Empresa se realizará al mismo tiempo que vayamos viendo la Unidad y al 
finalizar el trimestre será lo que constituya la nota de los procedimientos.
Al finalizar el módulo se hará entrega del Plan de empresa con las correcciones hechas por la 
profesora.
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GUIA DIDÁCTICA

CURSO 2020/2021

GRADO MEDIO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CURSO 1º

MÓDULO:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

PROFESORA: Vicenta Llorca Domenech
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1.- INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos la  guía didáctica para el  módulo de Formación y Orientación 

Laboral perteneciente al ciclo formativo de GM Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia, en la modalidad semi presencial.

Esta guía pretende ser una herramienta útil a la hora de enfrentarse al estudio del módulo, de  

ahí que se intenten presentar los contenidos de una manera lo más clara y sintética posible.  

Con  el  objetivo  de  solucionar  posibles  dudas  que  puedan  aparecer  en  su  contenido, 

dedicaremos la primera sesión presencial a analizar esta guía.

2.- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El Módulo de Formación y Orientación, tal como se estipula en el Real decreto 362/2004 de 5 

de Marzo por el que se establece la ordenación general de la formación profesional específica, 

está encaminado a proporcionar al alumno:

La adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de 

seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo.

El conocimiento de la legislación laboral básica y los derechos y deberes que deriven de las  

relaciones laborales

La  formación  básica  para  comprender  la  organización  y  características  del  sector 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.

Estos objetivos son concretados en el currículum de FOL para los Ciclos Formativos a través 

de un conjunto de resultados del aprendizaje y criterios de evaluación, que hacen referencia a 

aquellos contenidos y competencias que se deberán haber alcanzado al finalizar el curso.
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3. PROGRAMACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
1- Seguridad y salud en el trabajo.
2- La prevención de riesgos laborales.
3- Organización de la prevención y actuación en casos de emergencia.

BLOQUE DERECHO DEL TRABAJO:
4- La relación laboral.
5- El contrato de trabajo.
6- El salario y la Seguridad Social.
7- Modificación, suspensión y extinción del contrato
8-. La representación de los trabajadores. Conflictos y  trabajo en equipo.

BLOQUE ORIENTACIÓN LABORAL:
9- Proyecto profesional y búsqueda de trabajo.

3.- METODOLOGÍA

La metodología que vamos a seguir a lo largo del curso va a ser eminentemente práctica,  

activa, participativa y vinculada al mundo del trabajo:

Práctica porque se va a insistir  en trabajar los contenidos más allá de la mera repetición 

memorística de los mismos.

Activa porque es el estudiante el que se convierte en el centro del aprendizaje, y deberá ir 

más allá de la mera lectura del libro de texto, utilizando otro tipo de actividades y materiales 

recomendadas, así como las que el mismo considere interesantes para su aprendizaje.

Participativa, porque, aunque nos encontremos en un módulo semipresencial,  los alumnos 

deben  participar  en  los  foros,  intercambiar  experiencias  con  sus  compañeros  y  con  el 

profesor-tutor,  abandonando  la  imagen  del  estudiante  a  distancia  como un  estudiante  en 

solitario.  Para  ello,  el  uso  de  las  herramientas  informáticas  como  foros,  chats  y  correo 

electrónico se consideran fundamentales.

Vinculada al mundo del trabajo, ya que el módulo de FOL, y la formación profesional, no se 

entienden de otra manera. Esta vinculación se realizará mediante diversas actividades tanto 

presenciales como no presenciales.

4.- EVALUACIÓN

La evaluación se realizará de la siguiente manera:
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Pruebas escritas: consistirán en un examen tipo test. Constarán de tres posibles respuestas 

entre las que el alumno deberá indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente 

contestada se valorará con un punto, mientras que cada pregunta incorrectamente contestada 

se penalizará con –0,5 puntos. La puntuación de la prueba resultará de restar al número de 

cuestiones bien respondidas el número de mal respondidas dividido entre 2. La nota sobre 10  

será el resultado de la siguiente operación: NOTA = Puntuación obtenida por el alumno x 10 / 

Puntuación total que se puede obtener en el examen. Para superar las pruebas escritas será 

necesario una nota mínima de 5 sobre 10. Su valor será de un 80% de la nota total.

Actividades: podrán ser actividades de respuesta breve, tipo test,  actividades prácticas, … 

entre otras. Tendrán un valor del  20%, y se evaluarán mediante presentación en la plataforma 

dentro de las fechas propuestas por la profesora, las cuales estarán comprendidas dentro de  

las sesiones previstas para cada unidad didáctica. No se aceptará la entrega de actividades 

fuera  del  plazo  establecido.  La  no  presentación  en  la  fecha  establecida  supondrá  una 

calificación de 0 en la actividad no entregada.

Sistema de Recuperación

El  alumnado  que  no  haya  aprobado  la  correspondiente  evaluación  tendrá  derecho  a 

recuperación atendiendo a los criterios citados para la evaluación ordinaria.

La  nota  de  recuperación  ordinaria  hará  media  sólo  con  la  nota  de  la  evaluación  o 

evaluaciones no afectadas por los contenidos de la recuperación.

La convocatoria extraordinaria tendrá los mismos criterios de valoración que la ordinaria.

5.- ATENCIÓN TUTORIAL.

Existen dos tipos de tutorías, las colectivas y las individuales:

Tutorías colectivas: son las que se realizarán semanalmente en horario de tarde los lunes de 

15:05h a 16:00h y en horario de mañana los miércoles de  9:50h a 10:45h. En estas tutorías  

se resolverán dudas sobre la materia objeto de estudio esa semana y se trabajarán aspectos  

prácticos de la asignatura así como presentaciones de diferentes contenidos por parte de los  

alumnos.

Tutorías individuales: se podrán realizar tutorías presenciales, previa cita con el profesor.
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6.- UNIDADES DIDÁCTICAS.

El módulo de FOL se va a organizar a partir de una serie de unidades didácticas, doce en 

total, que se organizarán a partir de una guía de trabajo asociado a dicha unidad.

Las guías de trabajo contendrán los siguientes apartados:

Temporalización

Objetivos de la unidad

Contenidos mínimos

Actividades a realizar: de evaluación y autoevaluables.

Solucionario de las actividades.

Enlaces de Internet y otros recursos.

7.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

Manual de FORMACIÓN y ORIENTACIÓN LABORAL 360º (2020). Editorial EDITEX.

8.- TEMPORALIZACIÓN

Bloques 
temátic
os

Unidad
 Trimest

re
Horas 

lectivas

Salud 

laboral

1- Seguridad y salud en el trabajo 1T

38
2- Prevención de riesgos laborales. 1T
3- Organización de la prevención y 
actuación en casos de emergencia.

1T

Legislación 
y 

relaciones 
laborales

4- La relación laboral  2T

46
5- El contrato de trabajo.  2T
6- El salario y la Seguridad Social.  2T
7- Modificación, suspensión y extinción del 
contrato

 2T

Orientación 
e inserción 

sociolaboral

8- La representación de los trabajadores. 
Conflicto y el trabajo en equipo

3T

129- Proyecto profesional y búsqueda de 

trabajo
 3T

TOTAL HORAS DEL MÓDULO DE FOL: 96 horas

78  IES MALLADETA                        DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORA  L   



AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D’ÈXIT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA.
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OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA.

81  IES MALLADETA                        DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORA  L   



OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA.
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ANEXE I PECULIARITATS DE LA PROGRAMACIÒ DAVANT DE LA SITUACIÓ  DE CRISSI 
OCASIONADA PER LA COVID-19 

1. CONTINGUTS PENDENTS:

Al segon curs dels cicles serà el professor de EIE on a les seues hores de classe del mòdul  
farà referència als continguts deixats d’impartir al tercer trimestre all mòdul FOL de primer .

• El rebut de salari i la nòmina
• La vaga
• L’extinció del contrat 
• La Seguretat Social: prestacions

TEMPORITZACIÓ:
Primera i segona setmana del curs 2020/2021

2. ADAPTACIÓ EN CAS DE NOUS CONFINAMENTS

En existir la possibilitat de confinament ja siga d'un alumne, de tota la classe o del professor 
tindrem en compte les següents adaptacions en cas que això ocórrega :

• Tant el contingut com els critèris d’avaluació seran els mateixos, adaptant en tot cas la 
metodologia així com els instruments d’avaluació.

• Es  podran  dur  a  terme  videoconferències  utilitzant  la  plataforma  WEBEX
El lliurament de material didàctic, activitats i proves avaluatives es realizarà utilitzant la  
plataforma AULES amb el corresponent feedback després de la correcció per part del 
professor.
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