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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica
Nº

Unidade didáctica

8

Técnicas asociadas ao recollido e ao acabado
Imprescindible
(si, non)

Desenvolverase neste curso
(si, non)

 RA1 - Prepara e organiza a zona de traballo para a realiza CA1.2 - Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas
ción de recollidos e adaptación de próteses capilares, caractecondicións hixiénicas antes e despois do seu uso.
rizando os medios necesarios e identificando as pautas para o
seu mantemento.

SI

NON





SI

NON





CA1.9 - Propuxéronse métodos de conservación e mantemento de
adornos e complementos.

SI

NON





CA1.10 - Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

SI

NON

 RA2 - Selecciona o tipo de recollido, tendo en conta a relación entre  CA2.1 - Relacionáronse os tipos de recollido coa análise morfolóxica
as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.
e capilar.

SI

NON





CA2.2 - Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación
co peiteado recollido que se pretenda realizar.

SI

NON





CA2.3 - Identificouse a repercusión doutros factores, como o tipo
de corte, alteracións, estilos, etc., na selección do peiteado.

SI

NON





CA2.4 - Clasificáronse os recollidos segundo o tipo de evento e
circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

SI

NON

Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

CA1.8 - Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.
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CA2.5 - Establecéronse as formas e as tendencias nos recollidos.

SI

NON





CA2.6 - Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias
en recollidos, a través de fontes documentais.

SI

NON





CA2.7 - Identificáronse os métodos de análise de necesidades e
demandas das persoas usuarias.

SI

NON





CA2.8 - Deseñáronse propostas para a realización de recollidos do
cabelo.

SI

NON

 RA4 - Coloca perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria.



CA4.1 - Caracterizáronse os tipos de perrucas e próteses capilares,
e os seus modos de adaptación.

SI

NON





CA4.2 - Xustificouse a selección de perrucas e próteses capilares en
función das necesidades persoais e sociais da persoa usuaria.

SI

NON





CA4.3 - Identificáronse as indicacións e as contraindicacións das
perrucas e próteses capilares destinadas a clientela con necesidades
específicas por motivos de saúde.

SI

NON





CA4.4 - Adaptáronse correctamente as perrucas e próteses capilares.

SI

NON





CA4.5 - Diferenciáronse os tipos de extensións segundo a súa
técnica de fixación.

SI

NON





CA4.6 - Fixáronse as extensións ao cabelo.

SI

NON





CA4.7 - Retiráronse as extensións do cabelo.

SI

NON





SI

NON

CA4.8 - Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de
refugo xerados.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos exixibles para avaliar a terceira avaliación pola situación do estado de alarma polo COVID-19, serán :
- O grao de coñecemento dos conceptos, das técnicas e procesos, mediante unhas tarefas a realizar polo alumnado.
- Distinguir que técnicas serían necesarias segundo o resultado que se quere conseguir, dentro do marco das normas de seguridade e hixiene para os procesos de peiteados e recollidos, mediante tarefas de supostos.
- A capacidade de razoamento, así como a iniciativa e a creatividade na solución de problemas, nos supostos que a profesora lles poña.
- Para aprobar o módulo o alumno/a deberá ter feitos un mínimo de traballos e tarefas correctamente.
As probas constarán de varios supostos a realizar nun traballo polo alumnado e esixirase un coñecemento mínimo de tódalas preguntas. A nota será a media ponderada da primeira e da segunda avaliación, e pode sumarse 1 ou 2
puntos segundo o traballo realizado no terceiro trimestre.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)
Nº

Unidade didáctica

1ª
2ª
aval. aval.

Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

















6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Páxina 6 de 6

