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

Este módulo profesional,conten a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos

procesos de peiteado,barbaría perfumería e estética.

A formacion contida neste módulo aplicase nas funcións deste técnico e abrange aspectos relacionados con :

 - Caracterización da imaxe corporal da clientela.

 -Selección do servizo de imaxe persoal.

 -Aplicación das medidas de seguridade e hixiene no ámbito laboral da imaxe persoal para cada tipo de servizo.

-As actividades profesionaois asociadas a esta función aplicanse en :

  -Procesos de seguridade,hixiene e desinfección no ámbito laboral.

  -Asesoramento sobre hábitos de alimentación e vida saudable.

  -Aplicación de tratamentos de imaxe persoal.
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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 diferenciar as distintas partes do corpoImaxen corporal,
morfoloxia e
proporcions

15 10

2 aparellos e sistemas que teñan mayor relacion coa imaxen persoalestructura anatomica e
fisiolóxica do corpo .
aparato circulatorio e
respiratorio

30 20

3 estudo do aparello locomotor nervoso ,endocrino e reproductoraparello locomotor.
nervoso e endocrino e
reproductor

30 30

4 dieta,dixestion e excreccion no corpo human e promocion da saude e habitos saudablesDieta,aparello
dixestivo e excretor e
habitos de vida
saudables

30 30

5 procesos de hixiene desinfeccion e esterilizaciónHixiene e desinfección 15 5

6 principais riscos no salon de imaxen persoalSeguridade na imaxe
persoal

13 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Imaxen corporal,morfoloxia e proporcions 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións. 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 Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

CA1.2 Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

CA1.3 Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

CA1.4 Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

CA1.5 Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

CA1.6 Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

CA1.7 Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

CA1.8 Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Estrutura xeral do corpo humano: rexións e zonas corporais. Posicións anatómicas. Termos de localización e posición relativa ou direccións no espazo.

 Forma e proporcións corporais: características. Factores que determinan a constitución do corpo. Somatotipos ou tipos constitucionais. Variables antropométricas: peso e talle. Evolución da
imaxe corporal ao longo da historia. Factores que inflúen nos canons de beleza.
 Forma e proporcións faciais. Análise da forma do cranio, do óvalo e do perfil. Tipos de rostro.

 Relación entre a imaxe corporal e os procesos de imaxe persoal.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 estructura anatomica e fisiolóxica do corpo .aparato circulatorio e respiratorio 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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 Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

CA2.2 Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.5 Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Niveis de organización do organismo: a célula (estrutura e funcións) e os tecidos (tipos).

 Sistemas e aparellos relacionados co transporte de substancias no organismo. Anatomía e fisioloxía do aparello circulatorio: sistema sanguíneo e linfático. Anatomía e fisioloxía do aparello
respiratorio. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 aparello locomotor.nervoso e endocrino e reproductor 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

CA2.8 Establecéronse os tipos de movemento corporal.

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.

CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa relación coa imaxe corporal.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas relacionados co movemento. Anatomía e fisioloxía do sistema óseo e muscular. As mans e os pés. Alteracións máis frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.

 Sistemas relacionados coa regulación e o control. Anatomía e fisioloxía do sistema endócrino. Anatomía e fisioloxía do sistema nervioso e os órganos dos sentidos. Alteracións máis
frecuentes e a súa relación coa imaxe persoal.
 Sistemas e aparellos relacionados coa reprodución. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Importancia na imaxe persoal.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Dieta,aparello dixestivo e excretor e habitos de vida saudables 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal. NO

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo. SI

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

CA3.2 Especificáronse os nutrientes básicos.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA3.8 Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

CA3.9 Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

CA3.10 Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.
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4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e aparellos relacionados coa nutrición e excreción. Anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. Estrutura e función: o tubo dixestivo e as glándulas anexas.

 Anatomía e fisioloxía do aparello do excretor. Importancia na imaxe persoal.

 Alimentación e nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos: función enerxética, plástica e reguladora.

 Alimentación equilibrada: pirámide alimentaria e necesidades nutricionais en cada etapa da vida.

 A auga na dieta: importancia na hidratación cutánea.

 Importancia da dieta na imaxe persoal.

 Alteracións relacionadas coa inxestión alimentaria: sobrepeso e obesidade.

 Alteracións da percepción da imaxe persoal relacionadas coa alimentación e as desordes alimentarias: anorexia, bulimia, dismorfofobia, ortorexia, etc.

 Prevención de doenzas a través da dieta.

 Concepto de saúde. Promoción da saúde a través da prevención.

 Imaxe persoal e hábitos diarios: o exercicio físico e o sono.

 As drogas e o órgano cutáneo.

 Educación hixiénico-sanitaria.

 Imaxe corporal e sexualidade. Prevención de doenzas de transmisión sexual.

 O cancro: medidas de prevención.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Hixiene e desinfección 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material. 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 Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

CA5.2 Identificáronse os tipos de microorganismos.

CA5.3 Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

CA5.4 Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.

CA5.5 Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

CA5.6 Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais.

CA5.7 Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.8 Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

CA5.9 Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de utensilios, equipamentos e
instalacións.

CA5.10 Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

CA5.11 Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Microorganismos: condicións necesarias para o seu desenvolvemento. Clasificación dos microorganismos.

 Concepto de infección e infestación. As infeccións e infestacións e os procesos de imaxe persoal.

 Clasificación segundo o axente causal (infeccións por bacterias, fungos, virus e parasitos): características, síntomas e signos.

 Infeccións cruzadas: prevención nos servizos de peiteado e estética.

 Métodos físicos e químicos para a hixiene, a desinfección e a esterilización de utensilios, equipamentos, superficies e instalacións.

 Procesos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización: procedementos e boas prácticas.

 Normas e procedemento para a eliminación de residuos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Seguridade na imaxe persoal 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr. 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 Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

CA6.2 Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

CA6.3 Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

CA6.5 Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal.

CA6.6 Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

CA6.7 Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Riscos de accidentes laborais e doenzas profesionais asociadas.

 0Clasificación de equipamentos de protección individual e colectiva.

  Técnicas básicas de primeiros auxilios ante posibles reaccións adversas e/ou accidentes no ámbito profesional.

  Hixiene postural. Medidas para previr lesións derivadas da práctica profesional.

 Riscos no uso de cosméticos e desinfectantes. Reaccións adversas: locais e sistémicas.

 Riscos na aplicación de equipamentos eléctricos. Lesións eléctricas.

 Riscos asociados ao material cortante.

 Riscos na aplicación de produtos e equipamentos xeradores de calor.

 Riscos asociados a hábitos posturais.

 Outros riscos independentes da actividade profesional.

 Factores que aumentan o risco de accidente.

 Medidas de prevención de accidentes asociadas á actividade: xerais e específicas.
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Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva son os establecidos como tales nos diferentes criterios de avaliación.

Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (apartado d de cada una das unidades didácticas).

a avaliación realizaráse ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten carácter continuo e faráse a través de probas teóricas.

    AVALIACIÓN

A avaliación e un elemento central da práctica educativa. A información que proporciona servirá como punto de partida para a actuación

pedagóxica.

A avaliación debe realizarse en tres momentos:

Avaliación inicial que permite saber aquilo que o alumnado xa sabe. Esta avaliación previa debe tender a que se expliciten os

preconceptos e os esquemas alternativos do alumnado, así como a súa cosmovisión en relación cos contidos. Os resultados de dita avaliación

deberán incorporarse ó proceso de ensino-aprendizaxe.

Avaliación procesual, facilitadora do proceso de ensino-aprendizaxe e integrada nel. De carácter eminentemente formativo, as súas

conclusións parciais retroalimentarán dito proceso, potenciando a atención á diversidade.

Avaliación final, co fin de establecer o grao de alcance das finalidades propugnadas polos obxectivos e os criterios de avaliación.

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación tende a comprobar o nivel de consecución dos contidos a través dos criterios de avaliación fixados. Os contidos avaliaranse a través

de probas escritas que terán lugar en cada avaliación.

 Nas avaliacións realizaranse probas escritas, que abranguen exames, cuestionarios, traballos,  etc  e que constituirán o cen por cen da nota.

A nota de cada avaliación será a nota media obtida entre todas as probas avaliadas sempre que estean todas aprobadas.

Si alguna das probas avaliadas está suspensa a nota da avaliación será inferior a 5.

 A nota final de cada unha destas avaliacións quedará como segue:

   -Alumnado que aproba a avaliación será: aqueles que teñan todas as probas da avaliación aprobadas, e dicir, aqueles cunha nota mínima en

cada proba de 5 puntos. A nota da avaliación será o resultado da media entre todas as probas. Se existise fracción decimal na nota media,

procederase do seguinte xeito:

      -Fraccións decimais superiores a medio punto: redondearase por exceso

      -Fraccións decimais iguais ou inferiores a medio punto: non existirá redondeo á alza

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  -Alumnado que non aproba a avaliación: aqueles cunha nota en alguna proba que non acade os 5 puntos. Se existise fracción decimal ao facer a

media das unidades para obter a nota media da avaluación, en ningún caso se redondeará á alza a fracción decimal. A máxima nota neste caso

será 4.

 A nota final do curso obtida polo alumno/a será a media das notas obtidas nas probas, sempre e cando estean aprobadas.

 Sancionarase coa cualificación de cero cando so comprobé que o alumno/a non actuou limpamente ao realizar as probas porque copiara ou

realizara condutas similares.

A consecución dos contidos actitudinais non se reflectirá como unha parte da nota do alumnado, sen embargo a súa non consecución si reducirá a

nota.. Presuponse a asistencia habitual a clase do alumnado, o comportamento correcto e a súa actitude participativa, de xeito que non se

puntuará positivamente a asistencia,  o bo comportamento ou a actitude. No caso de que o bo comportamento e a actitude non se dean, poderase

aplicar un procedemento especial de avaliación que consistirá en aplicar un descontó na nota final do curso obtida, por cada apercibimento por

escrito e comunicado a xefatura de estudos, ademáis da sanción que corresponda segundo o réxime interno do centro. Dito descontó será na nota

final do curso, de 1 punto por falta leve, de 2 puntos por falta grave. Considerarase falta leve ou grave segundo o establecido no regulamento de

réxime interno.

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

Nas diferentes unidades didácticas, establécese unha nota mínima de catro sobre 10 na proba escrita para supera-la unidade;sempre que o

promedio das notas parciais sexa igual ou superior ao 5.

Cando algun alumno, non alcance unha cualificación suficiente en calquera dos conceptos avaliados para os que se considere necesaria a sua

consecución ou a sua nota sexa inferior á mínima exisida, estableceránse actividades específicas de recuperación que realizarán ao remate da

impartición do módulo.

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

Dado que o número de horas do módulo é de 133 , o número de faltas de asistencia (non xustificadas) para ter dereito a avaliación contínua será

de 13 horas. A perda deste dereito supon, que se pode seguir asistindo a clase, pero haberá que realizar unha avaliación extraordinaria.

A avaliación extraordinaria, consistira na realización dunha proba escrita cos contenidos mínimos do módulo. Considerarase superada a proba si a

puntuación do exame supera ou iguala un 5, (dun máximo de 10 puntos), e farase na ultima semán de clase.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

 Nas reunions do departamento, trátase de forma habitual o cumprimento da programación didactica ao longo do curso.

O sistema de calidade,fai necesarioa unha revisión mensual do cumprimento da programación e a planificación das medidas correctivas

pertinentes de cara ao resto do curso.

 Ao remate do curso realizarase un informe-memoria no que constarán os datos máis relevantes do desenrrolo da programación ao longo do curso,

tales,como a temporalización das diferentes unidades didácticas,probas realizadas e resultados acadados en cada unha delas ,estatisticas dos
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resultados acadados,etc...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

 Segun o artigo 5º da Orde do 30 de Xullo do 2007,pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as

ensinanzas de formación profesional inicial .  D O G  do 9 de Agosto, ao inicio do curso,o titor deberá reunir ao equipo docente para debatir sobre

as diferentes características do alumnado.

 O titor,durante as primeiras semanas do curso,entregaralle ao alumnado unha enquisa de maneira que os datos aportados ,servirán para debatir

na reunión de avaliación inicial.

Quedará constancia de dita reunión nun acta firmada por todo o equipo docente.

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

No caso de haber alumnos/as que non conseguen os obxetivos das actividades ou ,polo contrario,que alcanzan sobradamente os obxetivos

previstos,en ambos casos prantexaranse alternativas:

-Ofrecer para cada actividade tres posibilidades:

- Unha actividade común para todo o alumnado co fin de asimila-los contidos mínimos.

- Unha mais complexa para o alumnado que acade os obxetivos previstos onde se profundice nos coñecementos adquiridos

- Unha mais sinxela , cunha metodoloxia  distinta e máis secuenciada, para que aquel alumnado que non acadara os mínimos,sexa capaz de

chegar por outro camiño aos fins propostos.

- Seguimento mais cercán do profesor/a do alumnado con dificultades para acadar os obxetivos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hixiene para a saude:

prevencions de alteracions dermatoloxicas e cancro de paèl a traves da protección solar

colaboración entre profesionais e evitar o intrusismo profesional

Etica profesional.A confidencialidade de datos persoais

Prevención de transtornos relacionados coa conducta alimentaria : anorexia e bulimia

Nutición e deporte.Pautas para unha vida saudable

A importancia da alimentación nas distintas etapas da vida

Prevención de riscos laborais

SIDA e Hepatite .Vias de transmisión e medidas de prevención

As TICs aplicadas ao desenvolvemento da profesión.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As previstas para o ciclo durante o curso 2017/2018

10.Outros apartados
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

10.1) COVID

Débense contemplar os tres escenarios posibles.

a) Presencial

Os principios metodolóxicos xerais constitúen a fonte pedagóxica da programación. A idea fundamental que sustenta estes principios é

que o alumno é o principal artífice do seu propio aprendizaxe e que o profesor convértese en mediador ou guía neste proceso, permitindo

establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e os novos contidos. Non existe unha metodoloxía única e válida para

tódalas situacións, polo tanto, nós utilizaremos aquela que nos axude a alcanzar a progresiva autonomía e educación integral do alumno

como obxectivo de final de etapa. Para isto, nos baseamos nos principios que establece o currículo, destacando que o alumno realice

aprendizaxes significativos por si, é dicir, que aprenda a aprender. Como técnica de ensinanza empregaremos: a instrución directa

naquelas unidades nas que o aprendizaxe precise dun rendemento mecánico como factor vital para que o obxectivo proposto se poida

alcanzar de forma eficaz, e a técnica mediante a busca nas unidades didácticas que nos interese que o alumno desenvolva os procesos

dedutivos e de enriquecemento. En canto ao estilo de ensinanza empregaremos aquel máis axeitado a cada situación desde os máis

directivos como o mando directo modificado, ata os máis produtivos e creativos como o descubrimento guiado. Como estratexia na

práctica utilizaremos tarefas globais sempre que sexa posible e acudiremos ás analíticas cando sexa necesario en función da natureza do

traballo a realizar. Proporase traballar por proxectos e dependendo da resposta do alumnado variarase ou non ese método.

b) Semipresencial

No centro adoptáronse as medidas para optar polo ensino presencial. O suposto que se contempla é que parte do alumnado non poda

asistir a clases por estar confinado. O procedemento a seguir con este alumnado é o mesmo que no suposto de clases non presenciais.

c) Non presencial

Co alumnado que non poda asistir ao centro por estar confinado o ensino será non presencial. O procedemento será o seguinte. O

profesor indicará na aula virtual e/ou google classroom ou por correo electrónico as actividades a realizar, explicacións de contidos,

correccións de exercicios..... Tamén será a canle de contacto para resolver dúbidas e planificar videoconferencias (Zoom e/ou Webex).

No caso de alumnado que non dispoña de medios telemáticos a información se lle comunicará por correo postal.
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