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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

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

MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

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

MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral 
e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran 
MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo. 

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

MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo 

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 
MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo 

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 
MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo 

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do 
traballo. 

MP0366 RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos 
en diferentes situacións de traballo 

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. MP0366_12 RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 
relacionados coa seguridade e a saúde laboral 

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral 
grave e inminente. 

MP0366_12 RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 
relacionados coa seguridade e a saúde laboral 

CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras S 12 
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de 
menores 

MP0366_12 RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 
relacionados coa seguridade e a saúde laboral 

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais 
MP0366_12 RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da xestión administrativa. 

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles 
MP0366_12 RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da xestión administrativa. 

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a MP0366_12 RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
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accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en 
xestión administrativa 

condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da xestión administrativa. 

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das 
persoas coa titulación de técnico en xestión administrativa 

MP0366_12 RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da xestión adminsitrativa. 

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as 
actividades da empresa 

MP0366_12 RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

MP0366_12 RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en 
materia de prevención de riscos. 

MP0366_12 RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 
MP0366_12 RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no 
caso de materializarse. 

MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos 
MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións 
de risco atopadas. 

MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, 
onde existan vítimas de diversa gravidade. 

MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do 
accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

MP0366_12 RA4 - Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno laboral da 
titulación de técnico en xestión administrativa 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Probas escritas, recopilación de material de traballo, 
entregas de exercicios, resumes e probas orais e escritas, dependendo do 
caso, sempre tratando de que sexa unha opción viable para o alumnado e 
que ningún alumno poda quedar en inferiores condicións que os seus 
compañeiros. 

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación son moi diferentes e estarán 
adaptados ao alumnado. Utilizamos a plataforma edmodo, o uso de 
plataformas de videochamada (Skype, Zoom, Webex, etc), o correo 
electrónico así como o teléfono móbil e fixo en caso de necesidade. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os alumnos que teñen o módulo suspenso serán valorados da seguinte 
forma:  
- 50% proba escrita, sexa de forma telemática ou presencial si podemos 

volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 
- 30% presentación de traballos de forma regular durante o terceiro 

trimestre. 
- 20% valoración das actividades entregadas polo alumnado con 

regularidade durante o terceiro trimestre. 
Os alumnos que xa teñen aprobado o módulo e presentan traballos de 
forma regular durante o terceiro trimestre, poderán ver incrementada a 
súa nota ata en dous puntos en función da calidade de contidos dos 
traballos entregados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos dos CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso e reforzo con todos os 
alumnos que teñen o módulo suspenso. Estas actividades consistirán en 
realización de resumes, exercicios e traballos que deben presentar 
regularmente, no prazo estipulado polo profesor. Estas actividades 
estarán adaptadas ao alumno así como as súas condicións de 
conectividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ampliación: 
Mediante explicacións en textos ou videos se amplían contidos que serán 
revisados polos alumnos. O profesor solventará as dudas precisas e se 
traballará posteriormente sobre exercicios propostos. 
 
Recuperación, repaso e reforzo: 
Posto que falamos de contidos do temario dentro do prazo temporal 
anterior ao 13 de marzo, xa tiveron as clases teóricas explicativas 
correspondentes. A metodoloxía consistirá en que o alumno realizará un 
resumo da unidade didáctica para repasar os contidos, aportando aquelas 
explicacións e aclaracións que fosen necesarias por parte do profesorado.  A 
continuación se propón unha serie de actividades de repaso, que serán 
avaliadas de forma numérica. Finalmente realizará unha proba que será, 
dependendo do caso, escrita ou oral, de forma telemática, utilizando os 
medios dispoñibles tanto para o profesorado como para o alumnado. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, libro de texto dixital, ordenador, teléfono móbil, aplicacións 
informáticas de diferente ámbito (procesadores de texto, videochamada, 
presentacións, etc.) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto co alumnado e as familias realízase mediante o 
teléfono móbil así como con correo electrónico. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


