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CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

BC1. Características da empresa como comunidade de persoas.
-Ética e empresa: empresa como comunidade e suxeito moral.
-Personificación das tarefas: comportamentos e actitudes.
-Comunidade de persoas implicadas ("stakeholders"): persoal directivo, empregados e empregadas, accionistas, clientela e
persoas usuarias.
- Ética empresarial, competitividade e globalización.
-Valores empresariais e sociais en vigor. Adecuación de comportamentos. Imaxe e comunicación de comportamentos éticos.

RA1. Caracteriza a empresa como unha
comunidade de persoas, distinguindo as
implicacións éticas do seu comportamento
con respecto aos implicados nesta.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

BC2. Aplicación dos principios de responsabilidade social corporativa (RSC)
-RSC: recomendacións e normativa europea e doutros organismos intergobernamentais (OIT, etc.).
-Políticas de recursos humanos e RSC.
- Códigos de conduta e boas prácticas.

RA2. Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade
social corporativa nas políticas de desenvolvemento dos
recursos humanos das empresas, valorando a súa adecuación ás
boas prácticas validadas internacionalmente.
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CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

BC3. Coordinación dos fluxos de información do departamento de RRHH a
través da organización.
-Recursos humanos na empresa: organización formal e informal.
-Departamento de recursos humanos: modelos de xestión de recursos humanos.
-Comunicación no departamento de recursos humanos.
-Actualización da información: procedementos.   -Sistemas de control de persoal.
-Rexistro e arquivo de información e de documentación.
-Aplicación da lei de protección de datos.

RA3. Coordina os fluxos de información do departamento de
recursos humanos a través da organización, aplicando
habilidades persoais e sociais en procesos de xestión de recursos
humanos.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

BC4. Aplicación dos procedementos administrativos relativos á selección
de RRHH
-Organismos e empresas de selección e formación de recursos humanos.
-Planificación dos recursos humanos.
-Determinación do perfil profesional.
-Sistemas de selección de persoal.
-Elaboración da oferta de emprego.
-Recepción de candidaturas.
-Desenvolvemento das probas de selección.
-Elección da persoa candidata.
-Información ao novo persoal sobre a documentación deba achegar.
-Rexistro e arquivo da información e documentación

RA4. Aplica os procedementos administrativos relativos á
selección de recursos humanos, elixindo os métodos e os
instrumentos máis adecuados á política de cada organización.

2 de 5



CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

BC5. Xestión dos procedementos administrativos relativos á formación e a
promoción de persoal
-Formación na empresa: detección das necesidades.
-Plan de formación: recursos materiais e humanos.
-Avaliación do plan: orzamento.
-Métodos do desenvolvemento profesional.
-Xestión e organización da formación: procedementos administrativos.
-Programas de formación das administracións públicas.
-Programas de avaliación do desempeño do posto de traballo.
-Sistemas de promoción e incentivos.
-Rexistro e arquivo da información e da documentación.
-Seguimento e avaliación da formación

RA5. Xestiona os procedementos administrativos relativos
á formación, a promoción e o desenvolvemento de recursos
humanos, designando os métodos e os instrumentos máis
adecuados.
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN:

1.Probas escritas (70%)

Realizaremos, como mínimo, un exame por avaliación que versará sobre os contidos de carácter teórico-prácticos
desenvolvidos no módulo. Estará composto por cuestións de resposta múltiple e/ou por preguntas para
desenvolver as capacidades de expresión e razonamento.

Tanto as instrucións para o desenvolvemento do exame como a valoración individual de cada pregunta serán
indicadas de forma expresa no.enunciado. A calificación das probas expresarase de forma númerica con dous
decimais, sendo necesario obter unha puntuación mínima de cinco puntos para considerar superada a proba.

A utilización probada de métodos fraudulentos durante o exame, escritos ou en soporte dixital, implica a
expulsión automática do alumno e a cualificación do exame con cero puntos.

A nota das probas escritas será a media aritmética de todas as probas realizadas na avaliación e ponderadas polo
70%.

Tanto aquel alumnado cualificado negativamente nalgunha das probas como o alumnado que non se presente a
unha proba, independientemente do motivo, terá que recuperala nunha proba de recuperación fixada a tal efecto.

2.Traballo diario de aula (30%)

Ao longo da avaliación realizaranse na aula exercicios e/ou traballos que se recollerán, previo aviso, para a súa
avaliación, poderán ser individuais ou grupais e terán una ponderación na nota final da avaliación dun 30%.

A valoración destas actividades poderá ser numérica ou non. No caso de ser numérica, o peso que terá na nota
final será comunicada de antemán ao alumnado. O resto de actividades que se recollan para a súa avaliación
computarán dentro da prorrata entre tarefas solicitadas e tarefas totais entregadas polo alumno/a.

Os aspectos a valorar serán:
-A dedicación e o esforzo realizado.
-A correción dos contidos e o cumprimento das pautas marcadas.
-Puntualidade, non se recollerán as tarefas nunha data posterior á establecida para a entrega.

3.Cualificación final:

A nota de cada avaliación será o resultado de sumar:
- a media aritmética das probas escritas (ponderadas nun 70%)
- os traballos realizados (ponderados nun 30%)

A nota resultante, inicialmente calculada con dous decimais redondearase ao número enteiro máis próximo. Para
aprobar o curso deben aprobarse tódalas avaliacións, sendo a calificación final a media aritmética das notas
obtidas nas avaliacións.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Na seguinte avaliación á suspensa, haberá unha proba para recuperar a avaliación precedente non superada.

O alumnado que non recupere e manteña, por tanto, algunha avaliación suspensa deberá presentarse a unha proba
final escrita na que poderá recuperar aquelas partes non superadas. Deberá obter unha cualificación igual ou
superior a 5 puntos para considerala superada. A nota resultante, inicialmente calculada con dous decimais
redondearase ao número enteiro máis próximo.
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As probas de recuperación, e de xeito similar a proba extraordinaria previa á avaliación final do módulo, incluirán
os mínimos esixibles e outros a elexir de entre os que non o son, de tal xeito que o peso dos primeiros sexa
superior aos non esixibles.

AVALIACIÓN ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á
avaliación final na que se incluirán os mínimos esixibles e outros a elexir ó chou de entre os que non o son, de tal
xeito que o peso dos primeiros será superior ao peso dos non esixibles.

A cualificación obtida, será numérica con dous decimais. Cifra que se redondeará ao número enteiro máis
próximo.

Será necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos para considerar superada a proba. Unha cualificación
na proba inferior ó 1, supón un 1 na cualificación do módulo, por ser esta a mínima establecida.

METODOLOXÍA

● Presencial

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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