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Orde do 12 de xullo de 2011 

Anexo XIII. Modelo de programación de 
módulos profesionais  
1. Identificación da programación  

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

36018677 IES LUIS SEOANE PONTEVEDRA 2012-2013 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 
Familia profesional Código do 

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

ADG ADMINISTRACIÓN E 
XESTIÓN 

CS04002 SECRETARIADO SUPERIOR ORDINARIO 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 
MP/UF Nome Curso Sesións 

semanais 
Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

CS0063 ORGANIZACIÓN  DO SERVICIO E TRABALLOS DE 
SECRETARIADO 

1º 3 80 96 

      

      

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración. 

Profesorado responsable 

Elaboración FRANCISCO ALVAREZ PEREZ 

Impartición FRANCISCO ALVAREZ PEREZ 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás caracte-
rísticas do ámbito produtivo 

O ámbito produtivo de Pontevedra e comarca basease en PEMES , fundamentalmente do sector servizos, que realizan todas as funcións de 
carácter administrativo, polo que o currículo do ciclo superior  adaptase nunha maior proporción as necesidades destas empresas. 

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 

Resultados de aprendizaxe (*) 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) UF1 UF2 UFn 

RA1 RA2 RAi RA1 RA2 RAj RA1 RA2 RAk 

         1 A EMPRESA E A SÚA 
ORGANZIACIÓN 

 10 

         2 FUNCIÓNS DO SERVIZO 
DE SECRETARIADO 

 10 

         3 
ORGANIZACIÓN DO 
TRABALLO DE 
SECRETARIADO 

 10 

         4 
ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 
 16 

         5 
ORGANIZACIÓN DE 
VIAXES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

 18 

         6 A DIRECCIÓN E O 
LIDERADO DA EMPRESA 

 10 

         7 
CONDUCIÓN E 
DIRECCIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABALLO 

 10 

         8 A MOTIVACIÓN NO 
MUNDO DO TRABALLO 

 12 

TOTAL 96 

(*) Só no caso de módulos profesionais ao abeiro da LOE  
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4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. A empresa e a súa organización 

4.1.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 A EMPRESA E A SÚA ORGANIZACIÓN 10 

4.1.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Analizar e representar a estrutura organizativa do servizo de secretariado utilizando os principios xerais de organización 
de empresas.. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.1.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Analizar a empresa como estructura organizativa e diferen-
ciar as súas funcións 

1 As funcións na empresa 1 

 Analizar os diferentes tipos de empresa en función de 
diferentes criterios de clasificación 

2 Tipos de empresa en bas a diferentes criterios 3 

 Diferenciar os tipos de estruturas organizativas e a súa 
representación 

3 Tipos e representación das estruturas organizativas  2 

 Confeccionar os organigramas da empresa e diagramas de 
fluxos de información 

4 Organigramas de diferentes empresas e diagramas 
de fluxos de información 

2 

 Identificar a estrutura formal e informal da empresa e 
recoñecer a súa incidencia na vida da empresa 

5 Identificación da estrutura formal e informal da 
empresa 

2 

4.1.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Analizouse a tipoloxía das empresas a partir de diferentes criterios de 
clasificación. 

 Proba obxectiva S  

 Analizouse as variables que interveñen na organización dunha empresa  Proba obxectiva S  

 Diferenciáronse os tipos de estruturas organizativas e a súa representa-
ción gráfica 

 Proba obxectiva S  

 Confeccionáronse os organigramas da empresa e  diagramas de fluxos 
de Información    

 Proba obxectiva S  

 Identificáronse a estrutura formal e informal da empresa e recoñecéron-
se  a súa incidencia na vida da empresa. 

 Proba obxectiva S  

4.1.e Contidos 

Contidos 

 A EMPRESA 
 AS FUNCIÓNS DA EMPRESA 
 A CLASIFICACIÓN DAS EMPRESAS 
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Contidos 

 A ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 A ORGANICACIÓN INFORMAL DA EMPRESA 

4.1.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.2 Unidade didáctica 2. Funcións do servizo de secretariado 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 FUNCIÓNS DO SERVIZO DE SECRETARIADO 10 

4.2.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Analizar as funcións do servizo de secretariado caracterizando os diversos tipos e describindo os medios e equipos para  
o seu desenvolvemento. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Distinguir as diferentes correntes teóricas desenvolvidas, 
sobre as funcións dos directivos. 1 Correntes teóricas desenvolvidas sobre as fun-

cións dos directivos 
2 

 Priorizar as accións para realizar. 2 Accións prioritarias realizadas polas secretarias 2 

 Observar os comportamentos, actitudes e estilos de mando 
que exercen os directivos da empresa, do colexio, etcétera. 

3 Estilos de mando de diferentes directivos 2 

 Resumir o código deontolóxico e os principios éticos 
referidos ao ámbito de secretariado. 

4 Código deontolóxico e principios éticos referidos ao 
ámbito de secretariado 

2 

 Configurar unha táboa onde se relacionen os distintos 
servizos de secretariado coas súas respectivas funcións. 

5 Realizar unha táboa que relacione os distintos 
servizos de secretariado coas súas respectivas 
funcións. 

2 
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4.2.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Distinguiuse as diferentes correntes teóricas desenvolvidas, sobre as 
funcións dos directivos. 

 Proba obxectiva N  

 Priorizáronse  as accións para realizar.  Proba obxectiva S  

 Observáronse os comportamentos, actitudes e estilos de mando que 
exercen os directivos da empresa, do colexio, etcétera. 

 Proba obxectiva S  

 Resumiuse o código deontolóxico e os principios éticos referidos ao 
ámbito de secretariado. 

 Lista de control S  

 Configurouse unha táboa onde se relacionen os distintos servizos de 
secretariado coas súas respectivas funcións. 

 Proba obxectiva S  

4.2.e Contidos 

Contidos 

 
 FUNCIÓNS DOS DIRECTIVOS 
 PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DO DIRECTIVO 
 ÉTICA E MORALIDADE NO TRABALLO 
 FUNCIÓNS DO SERVIZO DE SECRETRARIADO 
 AUTOESTIMA E ASERTIVIDAD 
 TIPOS DO SERVIZO DE SECRETARIADO 

4.2.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 
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4.3 Unidade didáctica 3. Organización do traballo de secretariado 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 ORGANIZACIÓN DO TRABALLO DE SECRETARIADO 10 

4.3.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Planificar as tarefas dun servizo de secretaría, asignando recursos e establecendo os controis para obter os obxectivos 
fixados. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Representar graficamente os pasos da planificación. 1 Representación gráfica dos pasos da planificación 1 

 Determinar a forma de clasificación, presentación e distri-
bución dos documentos. 

2 Clasificación, presentación e distribución dos 
documentos 

2 

 Planificación da confección de cartas de presentación, 
convocatorias e outros documentos. 

3 Confección de cartas de presentación, convocato-
rias e outros documentos. 

3 

 Organización das distintas axendas utilizando sistemas 
convencionais e informáticos. 

4 Organizar as distintas axendas polo sistema 
tradicional e informático. 

2 

 Axustar a axenda de traballo ao ritmo biolóxico. 5 Axuste da axenda de traballo ao ritmo biolóxico 2 

4.3.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Representáronse graficamente os pasos da planificación   Proba obxectiva S  

 Determináronse a forma de clasificación, presentación e distribución dos 
documentos 

 Proba obxectiva 
 Lista de control 

S  

 Planificouse a confección de cartas de presentación, convocatorias e 
outros documentos 

 Lista de control S  

 Organizáronse as distintas axendas utilizando sistemas convencionais e 
informáticos 

 Lista de control S  

 Axuste da axenda de traballo ao ritmo biolóxico.  Proba obxectiva N  

4.3.e Contidos 

Contidos 

 PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS 
 MEDIOS E MÉTODOS DE TRABALLO 
 ELEMENTOS DA OFICINA E A SÚA ORGANIZACIÓN: ARQUIVO , TEMPO E O STRESS 
 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DO TRABALLO E VALORACIÓN ECONÓMICA DO TEMPO 
 PRODUTIVIDADE, EFICACIA E EFICIENCIA 
 DISTRIBUCIÓN RACIONAL DAS TAREFAS AO LONGO DA XORNADA 
 DOMINIO DO TEMPO 
 ORGANIZACIÓN DA AXENDA DE TRABALLO 
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4.3.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.4 Unidade didáctica 4. A organización de eventos 

4.4.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 16 

4.4.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Elaborar con rigor e exactitude a convocatoria de reunións, relación de asistentes e a documentación para entregar a 
cada membro. 

s 

 Determinar os recursos humanos e materiais para a celebración de reunións e acontecementos de acordo coas súas 
características e as normas de protocolo. 

s 

 Aplicar as técnicas de dinamización e de funcionamento do grupo de traballo para a corrección dos obxectivos previstos 
nos eventos. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Diferenciar os diferentes pasos a seguir á hora de organizar 
un evento corporativo. 

1 Pasos a seguir para organizar un evento 2 

 Seleccionar os recursos apropiados para cada tipo de 
evento. 

2 Recursos necesarios para cada tipo de evento 2 

 Planificar un evento corporativo concreto siguiendo as 
pautas específicas para a súa boa consecución   

3 Organiza un evento concreto 6 

 Confeccionar a diferente documentación que se utiliza nos 
eventos. 

4 Confecciona os diferentes documentos necesarios 
para un evento 

6 
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4.4.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Diferenciáronse os diferentes pasos a seguir para organizar un evento 
corporativo  

 Proba obxectiva S  

 Seleccionáronse os recursos apropiados para cada tipo de evento  Proba obxectiva S  

 Planificouse un evento concreto seguindo as pautas específicas  Lista de control S  

 Confeccionáronse os diferentes documentos que se utilizan nos eventos  Lista de control S  

4.4.e Contidos 

Contidos 

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CORPORATIVOS 
 RECURSOS DE EVENTOS CORPORATIVOS 
 A DOCUMENTACIÓN NOS EVENTOS 
 A IMAXE E A EMPRESA 

4.4.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.5 Unidade didáctica 5. Organización de viaxes nacionais e interncionais. 

4.5.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 ORGANIZACIÓN DE VIAXES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 18 

4.5.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Fixar os obxectivos na realización de viaxes internas e internacionais propondo os medios necesarios para á súa conse-
cución. 

S 

 Programar viaxes nacionais e internacionais, establecendo os procedementos e secuenciando as fases que permiten 
cumprir os obxectivos respectando os orzamentos establecidos. 

s 
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 Identificar as diferentes modalidades de viaxes e os elementos esenciais para á súa organización en función do país, 
motivo e persoas. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Determinar os trámites para facer as reservas, modifica-
cións e  anulacións de viaxes. 

1 Realiza unha simulación de reservas, modificacións 
e anulacións de viaxes 

4 

 Deseñar as viaxes en colaboración co xefe que o solicita. 2 Organiza un viaxe nacional e outro internacional 6 

 Preparar a loxística necesaria para o transporte, a estancia 
e o regreso. 

3 Realiza toda a loxística necesaria para transporte, 
estancia e regreso 

4 

 Concretar os elementos básicos sobre custos, medios de 
transporte, tempo e  requisitos formais. 

4 Elementos básicos sobre custos, medios de trans-
porte, tempo e requisitos 

4 

4.5.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Determináronse os trámites para facer as reservas, modificacións e 
anulacións de viaxes 

 
 Lista de control 

S  

 Deseñáronse as viaxes en colaboración co xefe que o solicita  Lista de control S  

 Preparouse a loxística necesaria para o transporte, a estancia e o 
regreso 

 Lista de control S  

 Concretáronse os elementos básicos sobre custos, medios de transpor-
te, tempo e requisitos formais. 

 Lista de control S  

4.5.e Contidos 

Contidos 

 OS SEVIZOS E PRODUTOS DAS AXENCIAS DE VIAXES 
 AS RESERVAS E A SÚA XESTIÓN 
 MEDIOS E RUTAS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL 
 A EQUIPAXE 
 MODIFICACIÓN E ANULACIÓNS DE VIAXES 
 ORGANIZACIÓN DE VIAXES 
 MEDIOS DE PAGO NAS VIAXES INTERNACIONAIS 
 LEXISLACIÓN SOBRE VIAXEIROS EN TRÁNSITO E ADUANAS 
 O SEGURO DE VIAXES 
 DIRECCIÓNS ÚTILES 
 A PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES E USUARIOS 
 OS DEREITOS DO VIAXEIRO  
 DOCUMENTACIÓN DO DEREITO AO USO DOS SERVIZOS DE VIAXE 

4.5.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 



Páxina 12 de 19 
 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.6 Unidade didáctica 6. A dirección o liderado na empresa. 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 A DIRECCIÓN O LIDERADO NA EMPRESA 10 

4.6.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Recoller e respectar as opinións dos demais, incorporando a  información para analizar no proceso de decisión. s 

 Analizar a información dispoñible para a toma da decisión máis adecuada ante as diversas alternativas dunha situación 
concreta, aplicando o método de busca de solucións e tendo en conta a opinión dos demais. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Describir o proceso de dirección nunha empresa, así como 
as habilidades propias dos directivos. 

1 Describe o proceso de dirección e as súas habili-
dades como directivo 

2 

 Identificar os distintos estilos de dirección existentes. 2 Diferentes estilos de dirección 2 

 Avaliar os distintos estilos de dirección. 3 Avalía os diferentes tipos de avaliación 3 

 Definir as teorías e enfoques desde os que se pode estudar 
o liderado. 

4 Diferentes teoría e enfoque do liderado 3 

4.6.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describiuse o proceso de dirección nunha empresa, así como as habili-
dades propias dos directivos 

 Proba obxectiva S  

 Identificáronse os distintos estilos de dirección existentes  Proba obxectiva S  

 Avaliáronse os distintos estilos de dirección  Proba obxectiva S  

 Definíronse as teorías e enfoques desde os que se pode estudar o 
liderado  

 Proba obxectiva S  

4.6.e Contidos 

Contidos 

 A DIRECCIÓN NA EMPRESA 
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Contidos 

 ESTILOS DE DIRECCIÓN 
 TEORÍA E ENFOQUES DO LIDERADO 

4.6.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.7 Unidade didáctica 7. Condución e dirección de equipos de traballo. 

4.7.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 CONDUCIÓN E DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO 10 

4.7.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Analizar os estilos de mando e os comportamentos que caracterizan cada un deles. s 

 Exercer de líder asignando tarefas en función do perfil e as actitudes profesionais dos recursos humanos dispoñibles, 
transmitindo ordes, mensaxes e obxectivos ao persoal ao seu cargo de forma sintética, comprensible e polo medio máis 
adecuado. 

s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.7.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Clasificar os distintos tipos de grupos que poden existir nas 
empresas. 

1 Clasificación de los distintos tipos de grupos que 
existen nas empresas. 

2 

 Identificar as técnicas de dinámica e dirección de grupos 
máis habituais. 

2 Identificación das técnicas de dinámica e dirección 
de grupos. 

2 

 Distinguir os distintos tipos de reunións empresariais. 3 Distinción dos distintos tipos de reunións empresa-
riais. 

2 

 Describir as distintas etapas polas que discorren as reu-
nións. 

4 Descripción das distintas etapas polas que disco-
rren as reunións 

2 

 Comparar as distintas personalidades dos suxeitos que 5 Compara as distintas personalidades dos suxeitos 
que interveñen nunha reunión. 

2 
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interveñen nas reunións. 

4.7.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Clasificáronse os distintos tipos de grupos que poden existir nas empre-
sas  

 Proba obxectiva S  

 Identificáronse as técnicas de dinámica e dirección de grupos habituais   Proba obxectiva 
 Lista de control 

S  

 Distinguíronse os distintos tipos de reunións empresariais   Proba obxectiva S  

 Describíronse as  distintas etapas polas que discorren as reunións  Proba obxectiva S  

 Comparáronse as distintas personalidades de suxeitos que interveñen 
nas reunións.  

 Proba obxectiva S  

4.7.e Contidos 

Contidos 

 OS GRUPOS NA EMPRESA 
 DINÁMICA DE GRUPOS 
 TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS 
 OS NOVOS GRUPOS DE TRABALLO 
 AS REUNIÓNS  
 ETAPAS POLAS QUE DISCORREN AS REUNIÓNS 
 OS PARTICIPANTES NAS REUNIÓNS 

4.7.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 

 

4.8 Unidade didáctica 8. A motivación no mundo do traballo. 

4.8.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

8 A MOTIVACIÓN NO MUNDO DO TRABALLO 12 
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4.8.b Capacidades terminais do currículo que se tratan 

Capacidades terminais do currículo (*) Completo (S/N) 

 Analizar as teorías e técnicas de motivación aplicables non contorno laboral. s 

 Comprometer os recursos humanos cos obxectivos da empresa suscitando a motivación individual e colectiva s 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.8.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Describir os principios da motivación no entorno 
laboral 

1 Principios de motivación no entorno laboral 2 

 Explicar e diferenciar as grandes teorías da 
motivación. 

2 Diferenciación das grandes teorías da motivación 2 

 Relacionar os obxectivos e ambientes laborais 
das empresas coa motivación dos recursos hu-
manos. 

3 Relaciona os obxectivos e ambientes laborais coa 
motivación dos recursos humanos 

2 

 Identificar as técnicas de motivación aplicables 
no entorno laboral 

4 Identificación das técnicas de motivación aplicables 
no entorno laboral 

3 

 Seleccionar e aplicar técnicas de motivación 
adecuadas a cada situación. 

5 Selección de técnicas de motivación adecuadas a 
cada situación 

3 

4.8.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describíronse os principios da motivación no entorno laboral   Proba obxectiva S  

 Explicáronse e diferenciáronse as grandes teorías da motivación  Proba obxectiva S  

 Relacionáronse os obxectivos e ambientes laborais das empresas coa 
motivación dos recursos humanos  

 Lista de control S  

 Identificáronse as técnicas de motivación aplicables no entorno laboral  Proba obxectiva S  

 Seleccionáronse e se aplicaron técnicas de motivación adecuadas a 
cada situación 

 Lista de control S  

4.8.e Contidos 

Contidos 

 A MOTIVACIÓN LABORAL 
 EVOLUCIÓN DO PENSAMENTO SOBRE OS MÉTODOS DE MOTIVACIÓN 
 PRINCIPAIS ENFOQUES OU TEORÍAS SOBRE A MOTIVACIÓN 
 PRÁCTICAS PARA MOTIVAR AOS TRABALLADORES 
 A AUTOMOTIVACIÓN NO TRABALLO 

4.8.f Recursos e métodos  

Recursos 

 Apuntamentos e actividades aportadas polo profesor e facilitados ao alumno ao comezo de cada unidade de traballo. 

 Textos de consulta de diferentes editoriais 

 Presentacións en Power Point 



Páxina 16 de 19 
 

Recursos 

 Ordenadores e internet. 

 
Método 

 Exposición teórica do tema por parte do profesor 

 Realización de exercicios  

 Fomento da participación na clase 
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Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 

 Analizouse a tipoloxía das empresas a partir de diferentes criterios de clasificación. 

 Analizouse as variables que interveñen na organización dunha empresa 

 Diferenciáronse os tipos de estruturas organizativas e a súa representación gráfica 

 Confeccionáronse os organigramas da empresa e  diagramas de fluxos de Información    

 Identificáronse a estrutura formal e informal da empresa e recoñecéronse  a súa incidencia na vida da empresa. 

 

 Priorizáronse  as accións para realizar. 

 Observáronse os comportamentos, actitudes e estilos de mando que exercen os directivos da empresa, do colexio, etcétera. 

 Resumiuse o código deontolóxico e os principios éticos referidos ao ámbito de secretariado. 

 Configurouse unha táboa onde se relacionen os distintos servizos de secretariado coas súas respectivas funcións. 

 

 Representáronse graficamente os pasos da planificación  

 Determináronse a forma de clasificación, presentación e distribución dos documentos 

 Planificouse a confección de cartas de presentación, convocatorias e outros documentos 

 Organizáronse as distintas axendas utilizando sistemas convencionais e informáticos 

 

 Diferenciáronse os diferentes pasos a seguir para organizar un evento corporativo  

 Seleccionáronse os recursos apropiados para cada tipo de evento 

 Planificouse un evento concreto seguindo as pautas específicas 

 Confeccionáronse os diferentes documentos que se utilizan nos eventos 

 

 Determináronse os trámites para facer as reservas, modificacións e anulacións de viaxes 

 Deseñáronse as viaxes en colaboración co xefe que o solicita 

 Preparouse a loxística necesaria para o transporte, a estancia e o regreso 

 Concretáronse os elementos básicos sobre custos, medios de transporte, tempo e requisitos formais. 

 

 Describiuse o proceso de dirección nunha empresa, así como as habilidades propias dos directivos 

 Identificáronse os distintos estilos de dirección existentes 

 Avaliáronse os distintos estilos de dirección 

 Definíronse as teorías e enfoques desde os que se pode estudar o liderado  

 

 Clasificáronse os distintos tipos de grupos que poden existir nas empresas  
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 Identificáronse as técnicas de dinámica e dirección de grupos habituais  

 Distinguíronse os distintos tipos de reunións empresariais  

 Describíronse as  distintas etapas polas que discorren as reunións 

 Comparáronse as distintas personalidades de suxeitos que interveñen nas reunións.  

 

 Describíronse os principios da motivación no entorno laboral  

 Explicáronse e diferenciáronse as grandes teorías da motivación 

 Relacionáronse os obxectivos e ambientes laborais das empresas coa motivación dos recursos humanos  

 Identificáronse as técnicas de motivación aplicables no entorno laboral 

 Seleccionáronse e se aplicaron técnicas de motivación adecuadas a cada situación 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Para superar positivamente o módulo profesional  aplicaranse os seguintes criterios de avaliación: 

 Realizaranse probas obxectivas de coñecemento sobre cada unha das unidades didácticas con contido teórico, práctico ou teórico-práctico. Estas probas 
serán puntuadas entre 0 e 10 puntos. 

 Valorase a participación, realización de traballos e actividades, asistencia e puntualidade. 

 
Notas trimestrais de avaliación. 
A nota trimestral calcularase, en base a 2 conceptos, da seguinte maneira: 

 Probas obxectivas (exames). A nota media das probas obxectivas realizadas no trimestre ponderará nun 80% da nota trimestral de avaliación. A estes 
efectos a nota media obtida nos exames realizados no trimestre multiplicase por 0,8.  

 A participación, asistencia e puntualidade dará unha puntuación máxima de 2 puntos.    
 A participación puntuará con 1 punto e valorase: a realización de exercicios, a  participación en clase e a realización de traballos e outras actividades 

propostos polo/a profesor/a.  
 Por asistencia e puntualidade o/a alumno/a obtén 1 punto, descontándose 0,15 puntos por cada falta de asistencia non xustificada  e 0,05 puntos 

por cada falta de puntualidade.  
Para o cálculo da nota media do trimestre o alumno ou alumna debe ter unha nota de 5 ou superior a 5 en cada unha das probas obxectivas. 
De ter unha nota inferior a 5 o/a alumno/a deberá repetir ás probas obxectivas que correspondan, das incluídas no trimestre.  
 
Nota final. 

Será a media das notas trimestrais, modificando estas cos resultados da proba obxectiva final cando sexa necesario. 

 

5. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

5.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Proba obxectiva final. 
O remate do curso, despois da terceira avaliación parcial e antes da avaliación final, realizarase unha proba obxectiva final na que cada alumno/a 
recuperará a/as unidades didácticas que non teña superadas. A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos,  sendo necesario obter unha nota 
mínima de 5 para superala.  

5.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado 
con perda de dereito a avaliación continua 

Procedemento de avaliación do alumnado con perda do dereito á avaliación continua.  
A avaliación continua do/a alumno/a require a asistencia regular ás clases. Quen teña un total de faltas de asistencia non xustifica-

das ás aulas superior ó 10% do total do horario do módulo (mais de 10 faltas) perderá o dereito a presentarse as probas parciais obxecti-
vas de cada unidade didáctica e mesmo perderá as cualificacións parciais das unidades didácticas ás que se houbese presentado.  

Estes/as alumnos/as serán avaliados mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a 
programación do  módulo. Para estes/as alumnos/as a nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final e deberán 
obter unha nota de 5 ou superior para superar o módulo profesional. 
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Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente 

Tanto os criterios de avaliación como os mínimos esixibles serán os mesmos que para o procedemento de avaliación ordinaria  

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

Ao final do curso académico realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente. 

7. Medidas de atención á diversidade 

7.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 

Observación de coñecementos, procedementos e destrezas do alumno durante o primeiro mes de clase 
Confrontación das observacións coas realizadas por outros profesores e coa información do titor  
Realización dunha sesión específica de valoración dos alumnos ó final do primeiro mes de curso 

7.2 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos 
obxectivos programados 

Atención personalizada na aula 
Establecemento de tarefas extraordinarias con seguimento particular polo profesor 
Medidas de adaptación curricular, cando sexan necesarias e segundo o establecido normativamente. 

8. Aspectos transversais 

8.1 Programación da educación en valores 

A educación en valores cívicos e profesionais terase en conta en todas as unidades didácticas que forman o módulo. 
 
 

8.2 Actividades complementarias e extraescolares 

 
 
 

 
 
 


