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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

 O Técnico en Peiteado e Cosmética Capilar será formado no campo do coidado e o embele-cemento do cabelo, a estética de mans e pés e o

estilismo masculino, así como na  comercializa-ción de  servizos e venda de cosméticos.

Con respecto ó módulo de coloración capilar, os alumnos deberán acadar as seguintes competencias profesionais,  ademáis das persoais e

sociais:

Executar traballos  de coloración capilar: coloración temporal e semipermanente, coloración permanente total e parcial de cabelo.

Exercerá  a súa actividade por conta allea en pequenas e medianas empresas  que teñan relación directa coa  imaxe persoal, particularmente en

establecementos do sector servizos de estética e perrucaría, relacionados coa venda de cosméticos de imaxe persoal e potenciarase así mesmo o

autoempleo e a creación de empresas.

As ocupacións e postos de traballo mais relevantes son os seguintes:

- Técnico en en coloración capilar en salóns do peiteado, venta e comercialización de cosméticos colorantes, hospitais, centros xeriátricos,

balnearios, hoteis, ximnasios.

- Recepcionista en empresas de perrucaría ou estética.

- Axente comercial en empresas do sector.

- Asesor/vendedor/demostrador en perfumerías e droguerías.

- Departamentos de perrucaría de empresas adicadas ó tratamento da imaxe persoal integral.

- Equipos técnicos dependentes de laboratorios e marcas comerciais que desenvolven a súa actividade no ámbito da perrucaría e estética,

como técnicos,  probadores, de-mostradores e vendedores.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Estudo e proposta de cambios de corProposta de cambios
de cor

33 15

2 Práctica da preparación da área de traballo e das operacións previas aos cambios de corPreparación da área
de traballo e das
operacións previas
aos cambios de cor

36 20

3 Práctica e aplicación de medidas e técnicas previasAplicación de medidas
e técnicas previas

30 10

4 Práctica e aplicación de técnicas de coloraciónAplicación de técnicas
de coloración

62 20

5 Estudo,práctica e aplicación de técnicas de descoloración no e noutras zonas pilosasAplicación de técnicas
de descoloración no
cabelo e noutras
zonas pilosas

73 30

6 Estudo de pautas de asesoramento nos cambios de corEstablecemento de
pautas de
asesoramento nos
cambios de cor

18 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Proposta de cambios de cor 33

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Propón cambios de cor do cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o seu estado e as demandas e os estilos presentados. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a escala de tons da cor natural do cabelo.

CA1.2 Distinguíronse os tons e os reflexos da cor do cabelo nas cartas de cores.

CA1.3 Identificáronse os aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor.

CA1.4 Examinouse o estado do coiro cabeludo e do cabelo.

CA1.5 Recoñeceuse a influencia das alteracións e a cor do cabelo no proceso.

CA1.6 Recoñecéronse as características especiais doutras zonas pilosas.

CA1.7 Diferenciáronse os tipos de cambios de cor.

CA1.8 Identificáronse as tendencias de moda na coloración do cabelo.

CA1.9 Deseñouse a ficha da clientela.

CA1.10 Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela para a proposta de cambio.

CA1.11 Rexistráronse na ficha técnica os datos obtidos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Cor natural do cabelo: características e escala de tons e reflexos.

 Teoría da cor e a súa influencia nos procesos de cambios de cor. Propiedades da cor: ton, intensidade e reflexo. Escalas de tons, reflexos e matices. Cartas de cores.

 Identificación dos aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor. Estudo estético. Estudo das características do coiro cabeludo e do estado do cabelo. Características especiais
doutras zonas pilosas: barba, bigote e cellas. Influencia das alteracións cromáticas do cabelo nos procesos de cambios de cor.
 Clasificación dos procesos de cambios de cor capilar: segundo a duración dos efectos, a composición dos cosméticos e a acción sobre o talo capilar.

 Estilos nos cambios de cor: tendencias.

 Ficha técnica da clientela.

 Proposta de cambios de cor:  Análise das necesidades e das demandas da clientela. Adaptación ás necesidades e demandas, e ás características persoais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Preparación da área de traballo e das operacións previas aos cambios de cor 36

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara a área de traballo e realiza as operacións previas aos cambios de cor, e xustifica a elección de medios e a preparación do produto. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realizan os cambios de cor capilar.

CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de cambios de cor.

CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de cambios de cor.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de cambios de cor.

CA2.10 Preparouse a área de traballo para os cambios de cor.

CA2.11 Recoñecéronse os utensilios, os materiais e os equipamentos necesarios para os cambios de cor.

CA2.12 Xustificouse a selección de cosméticos para o cambio de cor.

CA2.13 Xustificouse a selección produto oxidante segundo as características do pelo.

CA2.14 Realizáronse os cálculos volumétricos para a dilución do oxidante en función das necesidades.

CA2.15 Realizouse a mestura dos cosméticos para o cambio de cor.

CA2.16 Establecéronse as condicións de seguridade e hixiene na preparación e na manipulación de cosméticos.

CA2.17 Determináronse os criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Área de cambios de cor capilar: espazos, equipamento e ambiente.
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Contidos

 0Criterios de selección do produto colorante, do produto oxidante e do cosmético descolorante: pautas de preparación e manipulación.

  Cosméticos específicos para os cambios de cor en cellas.

  Criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización: pautas de aplicación.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene, maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de cambios de cor. Normas para a primeira cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Seguridade e hixiene nos procesos de cambios de cor. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

 Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante os procesos de cambios de cor. Hixiene postural e ergonomía.

 Utensilios e materiais: descrición, características e pautas de utilización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación de medidas e técnicas previas 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica medidas e técnicas previas á coloración e á descoloración, e analiza o protocolo de aplicación. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Especificáronse as medidas de acomodación e protección da persoa usuaria e da profesional.

CA3.2 Xustificouse a aplicación da proba de tolerancia á tintura.

CA3.3 Identificáronse as pautas de aplicación da proba de tolerancia.

CA3.4 Determináronse os casos en que estea indicado aplicar técnicas previas.

CA3.5 Diferenciáronse e establecéronse as pautas de aplicación das técnicas previas.

CA3.6 Xustificouse a elección das técnicas previas.

CA3.7 Aplicáronse as técnicas previas de mordente, prepigmentación ou decapaxe.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de seguridade nos procesos de cambio de cor capilar: criterios de preparación e acomodación da clientela e medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

 Proba de tolerancia: pautas e criterios de realización.

 Técnicas previas á coloración permanente: procedementos de traballo.

 Precaucións: técnicas de mordente, prepigmentación e decapaxe.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Aplicación de técnicas de coloración 62

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica técnicas de coloración no cabelo e noutras zonas pilosas, seleccionando e xustificando o procedemento de traballo. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse as bases científicas e os fundamentos da coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo e doutras zonas pilosas.

CA4.2 Identificáronse as fases do proceso da coloración temporal, semipermanente e permanente.

CA4.3 Diferenciáronse as pautas de aplicación dos colorantes temporais, semipermanentes e permanentes.

CA4.4 Relacionáronse os tipos de coloración temporal, semipermanente e permanente coas técnicas de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as características dos cosméticos usados nos cambios de cor doutras zonas pilosas, como barba, bigote e cellas.

CA4.6 Estableceuse a secuencia dos pasos que cumpra seguir nas técnicas de coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo.

CA4.7 Aplicáronse diversos tipos de técnicas de coloración parcial.

CA4.8 Distinguíronse as técnicas complementarias nos procesos de coloración.

CA4.9 Identificáronse as variables que determinan o proceso de coloración.

CA4.10 Avaliouse o resultado obtido.

CA4.11 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso de coloración temporal e semipermanente. Técnicas de aplicación de colorantes vexetais, metálicos sintéticos e mesturas: formas cosméticas, procedemento, fases e pautas de
aplicación.
 Procesos de coloración permanente total: procedemento, fases e pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación. Técnicas complementarias.

 Variables que determinan o proceso de coloración.

 Control do proceso.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aplicación de técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas 73

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o procedemento de traballo e o resultado final. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Analizáronse os fundamentos da descoloración.

CA5.2 Determináronse as fases do proceso de descoloración.

CA5.3 Establecéronse as variables que afectan o proceso de descoloración.

CA5.4 Identificáronse as técnicas de hidratación do cabelo postratamento.

CA5.5 Aplicáronse cosméticos descolorantes sobre cabelo con cor natural e sobre cabelo tinguido.

CA5.6 Relacionouse o grao de descoloración co tempo de exposición, como factor determinante do proceso.

CA5.7 Utilizáronse diversas técnicas de descoloración para a realización de mechas.

CA5.8 Realizáronse técnicas de retoques.

CA5.9 Especificáronse as medidas de precaución e normas de seguridade.

CA5.10 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos da descoloración.

 Variables ou factores que determinan o proceso de descoloración. Métodos e técnicas para acelerar o proceso: calor húmida, vapor, calor seca, infravermellos, etc.

 Técnicas da descoloración total do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do proceso. Pautas de aplicación do descolorante en cabelos naturais e tinguidos.

 Técnicas da descoloración parcial do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do proceso. Pautas de aplicación con gorro, con papel, con peite, etc.

 Descoloración como técnica previa á coloración.

 Procedemento de aplicación de retoques.

 Precaucións e normas de seguridade para a descoloración.

 Control do proceso de descoloración.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Establecemento de pautas de asesoramento nos cambios de cor 18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Establece pautas de asesoramento, determinando os coidados e o mantemento da cor. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Relacionáronse as características do cabelo cos cosméticos de mantemento.

CA6.2 Vinculáronse as pautas de mantemento coa permanencia da cor.

CA6.3 Identificáronse as precaucións que cumpra tomar para o coidado dos cabelos descolorados.

CA6.4 Propuxéronse medidas para mellorar o resultado do servizo.

CA6.5 Determináronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.

CA6.6 Obtívose información sobre o grao de satisfacción da clientela.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Cosmética reparadora de mantemento do cor. Criterios de selección e manipulación.

 Asesoramento na venda de cosméticos de mantemento e coidados do pelo descolorado e coloreado.

 Pautas para o mantemento da cor e coidado do pelo descolorado.

 Parámetros que definen a calidade nos procesos de cambios de cor capilar.
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Segundo as unidades didácticas,acadaranse uns mínimos de realización básicos que neste módulo estan detallados en cada unha das unidades.

Criterios de cualificación:

20% Proba escrita.o exame farase entre cinco e vinte preguntas teóricas. O alumnado terá que acadar un 5 de calificación para aprobar a

avaliación.

70% Parte práctica:tódolos días evaluarase o traballo realizado e apuntarase no diario da profesora todolos aspectos do mesmo. Oalumnado

deberá realizar uns traballos mínimos para acadar  de calificación 5 que serán:

Aplicación de 5 tintes.

Aplicación de 5 mechas con peite.

Aplicación de 5 mechas con papel prata.

Aplicación de 5 mechas con gorro.

Aplicación de 3 velos ou degradados de cor , californianas, balayage....

Na 1ª Avaliación o alumnado poderá realizar estes traballos en modelo real ou en boneca.

Na 2ª A valiación serán os mesmos traballos máis:

2 decoloracións totais

2 aplicación de cor máis mechas simultáneamente.

1 mechas bicolores.

Cada traballo amaiores terase en conta da seguinte maneira:

0,25 en cada tinte aplicado

0,45 no resto dos traballos

Agás descoloración total e tinte +mechas simultáneas  que sumará 0,5 cada aplicación.

10% Actitude axeitada no taller, iniciativa, dinamismo, disposición de colaboración e realización de exercicios obrigatorios correctamente

realizados.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Actividades de recuperación

DAS PARTES NON SUPERADAS:

         Ó alumnado que non supere algunha avaliación total ou parcialmente,   daránselle as orientacións e apoios necesarios para intentar superala,

tendo en conta para iso os contidos mínimos esixibles e os seus criterios de avaliación asociados.

                            As actividades de recuperación ao longo do curso levaranse a cabo do seguinte xeito:

                           Actividades de recuperación:

       -    Entrega de material de traballo específico na aula para o alumnado que o precise.
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        -    Comentario e análise do traballo entregado e resolución de dúbidas nas horas de clase prácticando os traballos de maior difi  cultade para

o alumno/a.

       -    As probas de recuperación serán similares ás de avaliación.

       -    De tódalas probas que se suspendan, farase una recuperación ó longo da  avaliación seguinte.

MÓDULO  NON SUPERADO

Módulo non superado na terceira avaliación,  neste caso deixaras entre a terceira avaliación e a avaliación final de módulos de curso un período

destinado á realización de actividades de recuperación dos módulos pendentes. Elaborase un informe de avaliación individualizado que debe servir

de base para o deseño das actividades de recuperación e a súa temporalización.

O alumno/a  pasa  de curso co módulo pendente , elaborarase un informe individualizado que conterá información suficiente  sobre os resultados

de aprendizaxe non alcanzados, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe . O alumnado  será informado das actividades

programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización , temporalización e data en que será avaliado.  A avaliación deste

módulo pendente de 1º curso levarase a cabo coa avaliación final ordinaria de 2ª curso.

 Módulo pendente durante a terceira avaliación de segundo curso (periodo ordinario de FCT) , caso de ter suspendido  na avaliación previa a FCT,

programaránselle   actividades  para a súa recuperación, e informaráselle do período da súa realización , temporalización e data en que serán

avaliados .

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

O  alumnado perderá o dereito á avaliación continua cando o número de faltas  alcance o 10% da carga horaria total do módulo. O profesorado

valorará as circunstancias persoais e laborais do alumnado na xustificación das faltas .

O alumnado ten dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulo e a   cualificación obtida na devandita

proba consignarase  na avaliación final do módulo. Esta proba abarcará a totalidade da materia vista durante o curso.

A data  de celebración da proba extraordinaria será a acordada polo equipo educativo e o equipo directivo, sobre a base dos regulamentos de

organización e funcionamento do centro e darase a coñecer ó alumnado no taboleiro informativo con antelación suficiente.

Será una proba teórico-práctica:

Duración: 3 horas

Contido da proba:

Proba escrita

 Constará dun exame de entre 5 e 10 preguntas sobre os temas estudados neste módulo.

Proba práctica:

-        Selección, preparación e manipulación axeitada dos espazos, útiles e cosméticos para realizar o  traballo práctico en condicións de

seguridade e hixiene idóneas.

-        Realización practica dunha coloración ou descoloración total ou parcial coa técnica acordada co profesor/a e co/a cliente/a, cos parámetros e

protocolos axeitados.

O/a alumno/a deberá traer as modelo para poder realiza-la proba e o material necesario.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A presente programación avaliarase mediante o procedemento establecido polo control do sistema de calidade establecido no centro.  Dito control

realizase principalmente por medio do cumprimento dos seguintes documentos:

-        Actividades de aula desenvolvidas, que recolle a información sistemática sobre as actividades docentes realizadas polo profesor e emitida

polo mesmo, para realizar un autocontrol de ditas actividades.

-        Recollida de datos para a xunta de avaliación, que recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non

conformidades referentes ó alumnado (suspensos) e cumprimento da programación.

-        Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, trátase da porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na

mesma e as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

-       Ademáis, en reunión de departamento, o longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas

se é o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comezo  do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto analizar a

avaliación inicial feita ós alumnos e coñecer as características e a formación previa de cada un, así como as súas capacidades. Serve de punto  de

partida ó equipo docente, permitíndolle adoptar medidas de  reforzo educativo ou de flexibilización modular, aínda que en ningún caso se

permitirán adaptacións curriculares significativas. Así mesmo deberá servir para orientar  e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

A avaliación inicial realizarase conforme o  procedemento establecido polo control do sistema de calidade do  centro. Dito control realizase

principalmente por medio do cumprimento do documento de avaliación inicial e mediante entrevista persoal cando se considere necesario.

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

Ó comezo  do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto analizar a

avaliación inicial feita ós alumnos e coñecer as características e a formación previa de cada un, así como as súas capacidades. Serve de punto  de

partida ó equipo docente, permitíndolle adoptar medidas de  reforzo educativo ou de flexibilización modular, aínda que en ningún caso se

permitirán adaptacións curriculares significativas. Así mesmo deberá servir para orientar  e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

A avaliación inicial realizarase conforme o  procedemento establecido polo control do sistema de calidade do  centro. Dito control realizase

principalmente por medio do cumprimento do documento de avaliación inicial e mediante entrevista persoal cando se considere necesario.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataremos os seguintes:

1.Educación moral e cívica

Obxectivos

1. Desenvolver criterios de actuación que favorezan a responsabilidade e comportamentos de respecto, honestidade e xustiza no posto de traballo.

2. Identificar e valorar a importancia da responsabilidade, a honestidade e xustiza no centro escolar e no mundo laboral.

3. Concienciarse da importancia tanto da propia liberdade como das obrigas de cara ós demais: clientes, compañeiros, superiores...

Inserción e aplicación

1. Durante os traballos no taller, tanto entre compañeiros como durante a atención ó público.

Enfoque metodolóxico

1. Simular na aula situacións nas que os alumnos teñan que reflexionar, valorar, argumentar e tomar decisións sobre a aplicación dos criterios de

actuación que favorezan trocos responsábeis e comportamentos de respecto, honestidade e xustiza no posto de traballo.

2. Resolver dilemas morais que pechen conflitos éticos de solidariedade e xustiza nun contexto laboral, buscado posicionarse a través de criterios

de argumentación claros e precisos.

3. Análise das propias pautas de actuación ante situacións de traballo en grupo nas que a colaboración determina o éxito ou o fracaso.

4. Desenvolver exercicios de cooperación nos que sexa necesario un compromiso para levar adiante un proxecto.

Proposta de avaliación

1. Valorar o comportamento do alumno/a na resolución de situacións de aula e no desenvolvemento de exercicios persoais e/ou de grupo.

3. Educación ambiental

Obxectivos

1. Tomar conciencia da importancia de respectar as normas  medioambientais e os seus respectivos efectos no desenvolvemento da actividade

laboral e adoptar actitudes persoais responsables..

2. Reflexionar sobre o impacto medioambiental causado polo desenvolvemento da nosa profesión  e buscar  solucións que o atenúen.

3. Desenvolver actitudes críticas ante as intervencións empresariais no ámbito medioambiental.

Inserción e aplicación

1. Na localización de normativa vixente.

2. Na aplicación de medidas de defensa medioambiental durante a execución dos traballos prácticosnaula..

 .

Enfoque metodolóxico

1. Debates sobre a necesidade de estabelecer e respectar as normas medioambientais para a instalación e implantación da empresa e para o
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desenvolvemento da nosa labor profesional.

2. Aplicación práctica de medidas de protección medioambiental durante o desenvolvemento dos traballos no taller.

Proposta de avaliación

1. Observación e valoración das ideas expresadas nos debates sobre a necesidade de estabelecer e respectar as normas  medioambientais para a

instalación e implantación da empresa e desenvolvemento la actividade profesional.

2. Valorar a aplicación práctica das medidas de protección medioambiental acordadas para o desenvolvemento dos traballos no taller.

4. Educación para a paz

Obxectivos

1. Valorar a autoestima, seguranza persoal.

2. Ser capaz de establecer a relación entre os dereitos e obrigas de cada un.

3. Superar inhibicións e prexuízos, tanto nas actuacións individuais como nas colectivas, canalizando a propia agresividade cara actitudes que

promoven o ben común.

Inserción e aplicación

1. Na análise das capacidades laborais e expectativas persoais.

2. Na participación nos traballos de aula.

Enfoque metodolóxico

1. Pór ao alumnado fronte a dilemas morais ou situacións problemáticas para que teña que reflexionar, valorar, preferir, optar e comunicar.

Proposta de avaliación

1. Utilizar o diálogo para superar os conflitos e mostrar na conduta habitual respecto ás persoas e aos grupos.

5.Educación para a igualdade entre sexos

Obxectivos

3. Adoptar actitudes non sexistas tanto nos comportamentos como nos trocos sociais do ámbito laboral, co fin de favorecer a igualdade de

oportunidades de ambos sexos.

4. Identificar e desenvolver un espírito crítico fronte a aquelas actitudes empresariais que na cultura da empresa denoten formas de discriminación.

Inserción e aplicación

1.Na conciliación da vida laboral e familiar

2. No traballo diario na aula.

Enfoque metodolóxico

1. Resolver situacións que supoñan un conflito ou dilema moral, nas que se teña que reflexionar, aceptar, valorar, argumentar e actuar mantendo

unha actitude de respecto e tolerancia ante a diversidade social.

Proposta de avaliación

1. Observar e valorar o comportamento do alumno/a en situacións de aula.
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As nosas conductas son a manifestación dos nosos valores, de aí a importancia de comezar desde moi temprana idade a educar en valores.  Pero

para formar bos profesionais, que saiban convivir, compartir, colaborar con compañeiros, clientes..., é indispensable formar ó mesmo tempo

adultos responsables, respetuosos, honestos, humildes, tolerantes, felices..., polo que se incidirá neste tema ó longo do curso.T

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Asistencia a  cursos e xornadas de formación realizados por   casas comerciais e profesionais do sector.

- Organización e participación en  actividades diversas que impliquen a colaboración dos alumnos: desfile de  perrucaría e estética, obras

de teatro, rodaxes películas, galas profesionais e outros proxect

- Elaboración de material didáctico en vídeo, fotografías...

- Seguimento das novas publicacións: vídeos, libros, revistas...

10.Outros apartados

10.1) Outras formacións extras

Este apartado queda aberto para posibles formacións extras non reflexadas nesta programación que puideran orixinarse a o longo do curso,coma

saidas a feiras ou cursos practicos ofrecidos por casas comerciais uo outras entidades.
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