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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Relacionáronse as condicións laborais coa saúde 
da persoa traballadora. 

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

Distinguíronse os principios da acción 
preventiva que garanten o dereito á seguridade 
e á saúde das persoas traballadoras. 

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

Apreciouse a importancia da información e da 
formación como medio para a eliminación ou a 
redución dos riscos laborais. 

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

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

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

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

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

Analizáronse os dereitos á vixilancia e 
protección da saúde no sector informático e das 
comunicacións. 

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

Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas 
das persoas traballadoras en materia de 
prevención de riscos laborais. 

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

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

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

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

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

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

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

Identificáronse os organismos públicos 
relacionados coa prevención de riscos laborais. 

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

Definíronse as técnicas e as medidas de Determina as medidas de prevención e 
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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. 

protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

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. 

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

Analizouse o significado e o alcance da 
sinalización de seguridade de diversos tipos. 

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

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

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

Analizáronse os protocolos de actuación en 
caso de emerxencia. 

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

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

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

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. 

Determina as medidas de prevención e 
protección no contorno laboral da 
titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

Determináronse as condicións de traballo con 
significación para a prevención nos ámbitos de 
traballo relacionados co perfil profesional de 
técnico superior en desenvolvemento de 
aplicacións web. 

Avalía as situacións de risco derivadas da 
súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector informático 
e das comunicacións. 

Clasificáronse os factores de risco na actividade 
e os danos derivados deles. 

Avalía as situacións de risco derivadas da 
súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector informático 
e das comunicacións. 

Clasificáronse e describíronse os tipos de danos 
profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais, 
relacionados co perfil profesional de técnico 
superior en desenvolvemento de aplicacións 
web. 

Avalía as situacións de risco derivadas da 
súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector informático 
e das comunicacións. 
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Identificáronse as situacións de risco más 
habituais nos contornos de traballo das persoas 
coa titulación de técnico superior en 
desenvolvemento de aplicacións web. 

Avalía as situacións de risco derivadas da 
súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector informático 
e das comunicacións. 

Levouse a cabo a avaliación de riscos nun 
contorno de traballo real ou simulado 
relacionado co sector de actividade. 

Avalía as situacións de risco derivadas da 
súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector informático 
e das comunicacións. 

  

Identificáronse o ámbito de aplicación, as 
fontes e os principios de aplicación do dereito 
do traballo. 

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

Distinguíronse os principais organismos que 
interveñen nas relacións laborais. 

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

Identificáronse os elementos esenciais dun 
contrato de traballo. 

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

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

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

Valoráronse os dereitos e as obrigas que se 
recollen na normativa laboral. 

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

Analizáronse os conflitos colectivos na empresa 
e os procedementos de solución. 

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

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

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

Delimitouse o funcionamento e a estrutura do 
sistema de seguridade social. 

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

Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases 
de cotización dunha persoa traballadora e as 
cotas correspondentes a ela e á empresa. 

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

Determináronse as principais prestacións 
contributivas de seguridade social, os seus 
requisitos e a súa duración, e realizouse o 
cálculo da súa contía nalgúns supostos 
prácticos. 

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

Determináronse as posibles situacións legais de 
desemprego en supostos prácticos sinxelos, e 
realizouse o cálculo da duración e da contía 
dunha prestación por desemprego de nivel 
contributivo básico. 

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

  

  

  
  

  
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos a utilizar serán os seguintes: 
a) Observación sistemática do traballo na aula e da súa actitude 
b) Participación nas actividades da aula e realización das tarefas propostas 

 

Servirémonos dos seguintes instrumentos de avaliación: 
a) Listas de cotexo 
b) Realización de tarefas propostas na uala 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota final, avaliacións farán media ponderada de 40%  ,40% e 20% 
respectivamente. A media será a nota final do alumno. 
 

3ª avaliación,  Consistirá na realización de traballos, que se valorarán ata 2 
puntos, sendo esta a nota da 3ª avaliación. 
 
Examen final, os que teñan una nota final inferior a 5 farán un examen final que 
consistirá en preguntas teórico-prácticas que deberá resolver online en un tempo 
determinado. Debendo de ter una nota de 5 ou mais para superar o módulo 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
Criterios de avaliación: 
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materia 
pendente 

 
 

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 

Neste nivel plantéxanse actividades de repaso e reforzo dos contidos que se 
corresponden cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe establecidos no 
apartado anterior: 
 

Estas actividades poderán ser: 
1. Realización de tarefas propostas a través da aula virtual. 
2. Participación na resolución de tarefas propostas durante conexión 

a través do sistema Webex.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Entre o alumnado deste nivel non hai ningún que careza de conectividade 
e medios informáticos polo que a metodoloxía a empregar será a seguinte: 
-Mensaxería a través de Abalar 

-Dispoñibilidade a través do correo electrónico de profesor 

-Docencia a distancia a través de Webex Cisco 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos para as tarefas son elaborados polo docente, 
extraídos de material educativo proporcionado ós alumnos ou ben 
compartidos na rede por outros profesionais e/ou administracións 
educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado poderá será informado a través da mensaxería Abalar 
Móbil, a través do correo electrónico ou da aula virtual do centro. O 
docente manifesta a disposición a comunicarse cos alumnos por 
teléfono se estos lle facilitan o número de teléfono no que desexan 
ser contactados. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


