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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0214 Apoio á comunicación 02019/2020 087

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

Profesorado asignado ao módulo JUNCAL PÉREZ LUACES,MARÍA JESÚS GAYO TRABADO,ROSA MARÍA GAVIEIRO GAVIEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Relaciona os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación coa persoa en situación de dependencia, e valora as súas dificultades
específicas.

RA2 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación con axuda.

RA3 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación sen axuda.

RA4 - Realiza o seguimento das actuacións de apoio á comunicación formalizando os protocolos de rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Argumentouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas.

CA1.2 Definíronse os conceptos de comunicación alternativa e aumentativa.

CA1.3 Describíronse as características dos principais sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

CA1.4 Identificáronse os principais factores que dificultan ou favorecen a comunicación coa persoa en situación de dependencia.

CA1.6 Seleccionáronse técnicas para favorecer a implicación familiar e do ámbito social na comunicación coa persoa usuaria.

CA2.1 Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda.

CA2.3 Describíronse outros sistemas e elementos facilitadores da comunicación con axuda.

CA2.7 Xustificouse a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación nas actividades de apoio á comunicación.

CA3.1 Describíronse estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda.

CA3.2 Describíronse os principais signos utilizados en situacións habituais de atención a persoas en situación de dependencia.

CA3.5 Describíronse outros sistemas e elementos facilitadores da comunicación sen axuda.

CA3.6 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación sen axuda.

CA4.2 Argumentouse a importancia de lle transmitir ao equipo interdisciplinar a información rexistrada.

CA4.5 Identificáronse protocolos de transmisión ao equipo sobre a adecuación do sistema de comunicación elixido.

CA4.6 Identificáronse criterios e indicadores para detectar cambios nas necesidades de comunicación.

CA4.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información para mellorar a calidade do traballo realizado.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Relaciona os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación coa persoa en situación de dependencia, e valora as súas dificultades
específicas.

RA2 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación con axuda.

RA3 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación sen axuda.

RA4 - Realiza o seguimento das actuacións de apoio á comunicación formalizando os protocolos de rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Interpretáronse as informacións sobre o apoio á comunicación recibidas no plan ou no proxecto de atención individualizado.

CA1.7 Xustificouse a necesidade de adoptar medidas de prevención e seguridade no uso de sistemas alternativos de comunicación.

CA2.2 Creáronse mensaxes sinxelas cos diferentes sistemas de comunicación con axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa usuaria.

CA2.4 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda.

CA2.5 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias.

CA2.6 Utilizáronse as axudas técnicas necesarias para o apoio á comunicación.

CA3.3 Creáronse mensaxes sinxelas cos diversos sistemas de comunicación sen axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa en situación
de dependencia.

CA3.4 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas en situación de dependencia.

CA4.1 Formalizáronse protocolos de rexistro como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria.

CA4.3 Establecéronse criterios para verificar o grao de cumprimento das instrucións de apoio á comunicación no ámbito familiar.

CA4.4 Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido.

Os MINIMOS ESIXIBLESpara acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os RA dun xeito equilibrado.

Os mínimos serán a referencia para desenvolver as pro- bas, e guiarán o proceso de avaliación das mesmas, e son os seguintes:

 Proceso comunicativo e os seus elementos.

 O persoal técnico como modelo de comunicación.

 Importancia da comunicación no desenvolvemento das persoas.

Comunicación alternativa e aumentativa: consideracións xerais sobre os sistemas de     comunicación alternativa e aumentativa.Sistemas de

comunicación con axuda e sen axuda.

 Estratexias no uso de sistemas de comunicación alternativa

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Factores favorecedores e inhibidores da comunicación: accesibilidade. Interacción entre persoas usuarias mediante distintos sistemas

comunicativos.

Interpretación do plan ou do proxecto de apoio á comunicación.

Medidas de prevención e seguridade no uso de sistemas alternativos de comunicación

Sistemas de comunicación con axuda: sistemas Bliss, SPC, etc. Criterios de aplicación Axudas de alta e baixa tecnoloxía. Elaboración de

taboleiros de comunicación. Tipos de símbolos pictográficos, arbitrarios, ideográficos, etc. Códigos de acceso: cores,

Utilización dos sistemas Bliss e SPC.

Identificación das características comunicativas da persoa usuaria e axuste dos sistemas en función destas. Uso de axudas tecnolóxicas.

Principais sistemas de comunicación sen axuda: LSE e bimodal

Principais características da lingua de signos. Vocabulario básico da lingua de signos

Principais características do sistema bimodal: vocabulario básico

Identificación das características comunicativas da persoa usuaria e axuste dos sistemas en función destas

Formalización de instrumentos de rexistro de competencias comunicativas.

Identificación dos criterios que determinan o axuste ou cambio do sistema de comunicación

Transmisión ao equipo interdisciplinar da información recollida.

CRITERIOS CUALIFICACION

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter puntuación igual ou superior a 5 puntos. As persoas que

non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10

No  caso  das  persoas  aspirantes  que  suspendan  a  segunda  parte  da  proba,  a  puntuación

máxima que poderá asignarse será de catro puntos..

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte da proba escrita ten carácter eliminatorio.

Realizarase un exame tipo test. Cada pregunta terá 3 posibles respostas. 3 respostas incorrectas ou sen resposta, eliminan unha resposta

correcta. A proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Os/as aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Admítese a utilización de tipex.

Os/as aspirantes que superen esta primeira parte da proba poderán presentarse a unha segunda proba de carácter práctico que tamén terá

carácter eliminatorio.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

     Esta proba consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos en relación aos contidos do módulo e o/a aspirante deberá resolvelos en

tempo e forma. Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, sendo necesaria unha puntuación igual ou superior a

5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nes- ta segunda parte.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Admítese a utilización de tipex.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0215 Apoio domiciliario 02019/2020 0240

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

Profesorado asignado ao módulo JUNCAL PÉREZ LUACES,MARÍA PURIFICACIÓN DÍAS SILVA,ROSA MARÍA GAVIEIRO GAVIEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas.

RA2 - Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de convivencia.

RA3 - Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos.

RA4 - Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios de
calidade, seguridade e hixiene.

RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións establecidas.

RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos.

RA7 - Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características do plan de traballo.

CA1.2 Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio.

CA1.6 Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

CA2.1 Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial.

CA2.2 Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión domiciliaria.

CA2.5 Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual dunha unidade de convivencia.

CA2.6 Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo.

CA3.1 Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos.

CA3.2 Valorouse a tecnoloxía como fonte de información.

CA3.5 Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características.

CA3.6 Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento do
domicilio.

CA4.1 Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio.

CA4.2 Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento óptimo do fogar.

CA4.3 Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora, ferro de
pasar, aspirador, etc.).

CA4.5 Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa
situación no domicilio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento das
actividades de mantemento do fogar.

CA5.1 Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición.

CA5.2 Clasificáronse os alimentos en función das súas características.

CA5.3 Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír.

CA5.4 Identificáronse as racións e medidas caseiras.

CA5.5 Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

CA6.1 Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

CA6.2 Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os procedementos,
os tempos e o enxoval.

CA6.4 Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

CA6.5 Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos (desconxelación, corte,
pela e lavadura).

CA7.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e detección de situacións de risco.

CA7.2 Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas en situación de dependencia.

CA7.5 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas.

RA2 - Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de convivencia.

RA3 - Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos.

RA4 - Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios de
calidade, seguridade e hixiene.

RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións establecidas.

RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos.

RA7 - Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Estableceuse a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar no domicilio, en función do plan de traballo e das adaptacións
realizadas nel, de ser o caso.

CA1.5 Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domicilio.

CA1.8 Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin de facer rendibles os tempos e os esforzos.

CA2.3 Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual.

CA2.4 Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial.

CA2.7 Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia.

CA2.8 Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos.

CA3.3 Determinouse a lista da compra.

CA3.4 Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos.

CA3.7 Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios de organización, seguridade e hixiene.

CA4.4 Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios.

CA4.6 Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas no domicilio.

CA4.7 Describíronse as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función das características da peza, do tipo de mancha e do grao de
sucidade.

CA4.9 Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado.

CA5.6 Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas.

CA5.7 Valorouse a importancia dunha dieta saudable.

CA6.3 Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de comensais e as súas necesidades específicas.

CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos membros da
unidade de convivencia.

CA6.7 Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas para a manipulación e o procesamento de alimentos.

CA6.8 Valorouse a importancia da presentación dos alimentos.

CA7.3 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA7.4 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA7.6 Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo.

Os MINIMOS ESIXIBLES para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os RA dun xeito equilibrado.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Os mínimos serán a referencia para desenvolver as probas, e guiarán o proceso de avaliación das mesmas, e son os seguintes:

-Identificar as características do plan de traballo, describindo a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de

dependencia e identificando as

 tarefas que cumpra realizar no domicilio.

-Establecer a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar no domicilio, en función do plan de traballo e das adaptacións

realizadas nel, de ser o caso, analizan- do as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.

-Identificar os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domi- cilio.

-Analizar a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial, enumerando os factores que condicionan a distribución do orzamento

mensual dunha unidade de convivencia e os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo, valorando

a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos.

-Identificar os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características, enumerando os tipos de

establecementos e servizos des- tinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento do domici- lio e analizando a

etiquetaxe de produtos de consumo e alimentación.

-Compilar nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios, identificando os produtos de limpeza e

desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa situación no domicilio.

-Describir as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado, describindo

as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función das características da peza, do tipo de mancha e do grao de sucidade.

-Analizar os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición, clasificando os alimentos en función das súas características,

identificando as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír e identificando as técni- cas culinarias

básicas de aplicación á cociña familiar, e indicando en cada caso as fases de aplicación, os procedementos, os tempos e o enxoval.

-Clasificar os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos (desconxelación, corte, pela

e lavadura), recoñecendo a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produ- tos na preparación dos

alimentos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unh a

puntuación igual ou superior a 5 puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10

No  caso  das  persoas  aspirantes  que  suspendan  a  segunda  parte  da  proba,  a  puntuación

máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte da proba escrita ten carácter eliminatorio.

4.a) Primeira parte da proba
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Realizarase un exame tipo test. Cada pregunta terá 3 posibles respostas. 3 respostas incorrectas ou sen resposta, eliminan unha resposta

correcta. A proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Os/as aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Admítese a utilización de tipex.

Os/as aspirantes que superen esta primeira parte da proba poderán presentarse a unha segunda proba de carácter práctico que tamén terá

carácter eliminatorio.

4.b) Segunda parte da proba

     Esta proba consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos en relación aos contidos do módulo e o/a aspirante deberá resolvelos en

tempo e forma. Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, sendo necesaria unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para acadar unha

avaliación positiva.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Admítese a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0217 Atención hixiénica 02019/2020 087

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

Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRA GRAÑA GONZÁLEZ,JUAN MANUEL ARGIBAY SANMARTÍN,MERCEDES FERNÁNDEZ
BARREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza as actividades de hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno, en relación coas súas características e coas súas
necesidades.
RA2 - Aplica técnicas de hixiene e aseo persoal, para o que analiza as necesidades e as condicións da persoa en situación de dependencia e o seu
contorno.

RA3 - Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de eficacia, prevención e seguridade.

RA4 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención hixiénica, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse o plan de coidados individualizado da persoa en situación de dependencia.

CA1.2 Identificáronse as atencións hixiénicas requiridas por unha persoa, tendo en conta o seu estado de saúde e o seu nivel de dependencia.

CA1.3 Relacionáronse as circunstancias da persoa en situación de dependencia coas dificultades que implican na súa vida cotiá.

CA1.4 Identificáronse as características do contorno que favorecen ou dificultan a autonomía da persoa e o seu estado de hixiene persoal.

CA1.5 Comprobouse que as condicións ambientais sexan as adecuadas para atender as necesidades específicas da persoa.

CA1.6 Argumentouse a necesidade de coñecer as posibilidades de autonomía e participación da persoa nas actividades hixiénico-sanitarias e de
mantemento das súas capacidades físicas.

CA1.7 Seleccionáronse os recursos necesarios indicados no plan de coidados individualizado ou no plan de vida independente.

CA1.8 Propuxéronse axudas técnicas adecuadas para facilitar a autonomía da persoa na satisfacción das súas necesidades de hixiene.

CA2.1 Explicáronse as principais medidas preventivas das úlceras por presión, así como os produtos sanitarios para a súa prevención e o seu tratamento.

CA2.2 Aplicáronse os procedementos de aseo e hixiene persoal, total ou parcial, en función do estado e das necesidades da persoa.

CA2.3 Realizáronse técnicas de vestidura e calzado, tendo en conta as necesidades e o nivel de autonomía da persoa.

CA2.4 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa.

CA2.5 Describíronse as técnicas de recollida de mostras e eliminacións, tendo en conta as características da persoa en situación de dependencia.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos básicos posmorten seguindo o protocolo establecido.

CA2.7 Adoptáronse medidas de prevención, seguridade e protección individual no transcurso das actividades de hixiene.

CA2.8 Informáronse as persoas en situación de dependencia e as persoas coidadoras non profesionais en relación aos hábitos hixiénicos saudables,
sobre os produtos e os materiais necesarios, e sobre a súa correcta utilización.

CA3.1 Describíronse as condicións hixiénico-sanitarias e de orde da habitación da persoa usuaria.

CA3.2 Aplicáronse diversas técnicas de realización e limpeza da cama da persoa usuaria, adaptadas ao seu estado e ás súas condicións para favorecer a
súa comodidade e o seu confort.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Describíronse as medidas xerais de prevención das doenzas transmisibles.

CA3.4 Describíronse os principios das técnicas de illamento en función do estado da persoa.

CA3.5 Aplicáronse os métodos e as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización de materiais de uso común, respectando os controis de calidade
deses procesos e a normativa no tratamento de residuos.

CA3.6 Adoptáronse medidas de prevención, de seguridade e de protección individual no transcurso das actividades de hixiene.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria, a familia e as persoas coidadoras informais con respecto ás condicións hixiénicas que debe cumprir o contorno.

CA3.8 Informouse a persoa usuaria e as persoas coidadoras non profesionais con respecto á utilización dos produtos e dos materiais necesarios para a
hixiene do contorno.

CA4.1 Identificáronse as características que deben reunir os protocolos de observación, control e seguimento do estado de hixiene persoal das persoas
usuarias e do seu contorno.

CA4.2 Recolleuse información sobre as actividades relativas á hixiene da persoa usuaria e do seu contorno, e ás continxencias xurdidas.

CA4.3 Cubríronse protocolos manuais e informatizados de observación, seguindo as pautas establecidas en cada caso.

CA4.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diferentes instrumentos.

CA4.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución da persoa, e rexistráronse os datos
obtidos segundo o procedemento establecido.

CA4.6 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

CA4.7 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da atención hixiénica da persoa usuaria para mellorar o seu benestar.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza as actividades de hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno, en relación coas súas características e coas súas
necesidades.
RA2 - Aplica técnicas de hixiene e aseo persoal, para o que analiza as necesidades e as condicións da persoa en situación de dependencia e o seu
contorno.

RA3 - Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de eficacia, prevención e seguridade.

RA4 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención hixiénica, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse o plan de coidados individualizado da persoa en situación de dependencia.

CA1.2 Identificáronse as atencións hixiénicas requiridas por unha persoa, tendo en conta o seu estado de saúde e o seu nivel de dependencia.

CA1.3 Relacionáronse as circunstancias da persoa en situación de dependencia coas dificultades que implican na súa vida cotiá.

CA1.4 Identificáronse as características do contorno que favorecen ou dificultan a autonomía da persoa e o seu estado de hixiene persoal.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Comprobouse que as condicións ambientais sexan as adecuadas para atender as necesidades específicas da persoa.

CA1.6 Argumentouse a necesidade de coñecer as posibilidades de autonomía e participación da persoa nas actividades hixiénico-sanitarias e de
mantemento das súas capacidades físicas.

CA1.7 Seleccionáronse os recursos necesarios indicados no plan de coidados individualizado ou no plan de vida independente.

CA1.8 Propuxéronse axudas técnicas adecuadas para facilitar a autonomía da persoa na satisfacción das súas necesidades de hixiene.

CA2.1 Explicáronse as principais medidas preventivas das úlceras por presión, así como os produtos sanitarios para a súa prevención e o seu tratamento.

CA2.2 Aplicáronse os procedementos de aseo e hixiene persoal, total ou parcial, en función do estado e das necesidades da persoa.

CA2.3 Realizáronse técnicas de vestidura e calzado, tendo en conta as necesidades e o nivel de autonomía da persoa.

CA2.4 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa.

CA2.5 Describíronse as técnicas de recollida de mostras e eliminacións, tendo en conta as características da persoa en situación de dependencia.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos básicos posmorten seguindo o protocolo establecido.

CA2.7 Adoptáronse medidas de prevención, seguridade e protección individual no transcurso das actividades de hixiene.

CA2.8 Informáronse as persoas en situación de dependencia e as persoas coidadoras non profesionais en relación aos hábitos hixiénicos saudables,
sobre os produtos e os materiais necesarios, e sobre a súa correcta utilización.

CA3.1 Describíronse as condicións hixiénico-sanitarias e de orde da habitación da persoa usuaria.

CA3.2 Aplicáronse diversas técnicas de realización e limpeza da cama da persoa usuaria, adaptadas ao seu estado e ás súas condicións para favorecer a
súa comodidade e o seu confort.

CA3.3 Describíronse as medidas xerais de prevención das doenzas transmisibles.

CA3.4 Describíronse os principios das técnicas de illamento en función do estado da persoa.

CA3.5 Aplicáronse os métodos e as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización de materiais de uso común, respectando os controis de calidade
deses procesos e a normativa no tratamento de residuos.

CA3.6 Adoptáronse medidas de prevención, de seguridade e de protección individual no transcurso das actividades de hixiene.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria, a familia e as persoas coidadoras informais con respecto ás condicións hixiénicas que debe cumprir o contorno.

CA3.8 Informouse a persoa usuaria e as persoas coidadoras non profesionais con respecto á utilización dos produtos e dos materiais necesarios para a
hixiene do contorno.

CA4.1 Identificáronse as características que deben reunir os protocolos de observación, control e seguimento do estado de hixiene persoal das persoas
usuarias e do seu contorno.

CA4.2 Recolleuse información sobre as actividades relativas á hixiene da persoa usuaria e do seu contorno, e ás continxencias xurdidas.

CA4.3 Cubríronse protocolos manuais e informatizados de observación, seguindo as pautas establecidas en cada caso.

CA4.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diferentes instrumentos.

CA4.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución da persoa, e rexistráronse os datos
obtidos segundo o procedemento establecido.

CA4.6 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

CA4.7 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da atención hixiénica da persoa usuaria para mellorar o seu benestar.
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Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición de todos os criterios de avaliación asociados aos resultados de

aprendizaxe. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

Organizar as actividades de hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno.

Interpretar o plan de coidados individualizado da persoa en situación de dependencia.

Aplicar técnicas de hixiene e aseo persoal en función das necesidades e o nivel de autonomía da persoa.

Aplicar técnicas de hixiene e prevención de UPP

Aplicar técnicas de mobilizacións e cambios posturais

Aplicar técnicas de hixiene do contorno ( habitación/cama)

Aplicar técnicas de esterilizacion de material e espazos.

Realizar o control e o seguimento das actividades de atención hixiénica.

Realizar técnicas de vestidura e calzado, tendo en conta as necesidades e o nivel de autonomía da persoa.

Empregar axeitadamente rexistros de recollida e transmisión de informacion.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test e/ou preguntas curtas e/ou verdadeiro/falso.

As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta)

Aquelas que non estean marcadas , tal e como se solicita na proba, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

A proba terá carácter eliminatorio.

4.a) Primeira parte da proba
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Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos /aplicación de técnicas e procedementos que versarán sobre:

Técnicas de hixiene persoal e ambiental.

Medidas de protección na execucion de tarefas de hixiene coa persoa usuaria

Resolucion de casos sobre esterilizacion de material

Técnicas de realizacion de sudario

Aplicación, con manequin, de protocolos de recollida de mostras de eliminacións/mostras

Limpeza e reposición de carro de curas

Realizacion de camas, cerrada/aberta; ocupada ou desocupada.

Instrumentos de rexistro da proba práctica:

1. Lista de observacion / cotexo que versaran sobre cada unha das prácticas que se propoñen no parágrafo anterior

2. Proba escrita realizada polo candidato

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0213 Atención e apoio psicosocial 02019/2020 0240

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

Profesorado asignado ao módulo PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,ROSA MARÍA GAVIEIRO GAVIEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza a área onde desenvolve o seu labor, tendo en conta a relación entre as necesidades psicosociais das persoas en situación de
dependencia e as características da institución ou do domicilio.
RA2 - Selecciona estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, para o que analiza as necesidades e as características das persoas en
situación de dependencia.
RA3 - Selecciona, en función das súas características e do plan de intervención establecido, e aplica técnicas e exercicios de mantemento e adestramento
psicolóxico, rehabilitador e ocupacional coas persoas en situación de dependencia.
RA4 - Caracteriza as técnicas de acompañamento para actividades de relación social e de xestión da vida cotiá, tendo en conta a relación entre os
recursos comunitarios e as necesidades das persoas en situación de dependencia.

RA5 - Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das persoas en situación de dependencia.

RA6 - Prepara información para as persoas coidadoras non formais, tendo en conta a relación entre as súas demandas e necesidades, e os recursos
comunitarios.
RA7 - Valora o seguimento das intervencións e das actividades, tendo en conta a relación entre a información extraída de diversas fontes, e os
instrumentos e os protocolos de avaliación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características organizativas e funcionais da institución ou do domicilio que incidan na situación psicosocial das persoas en
situación de dependencia.

CA1.2 Describíronse os factores ambientais e os elementos espaciais e materiais que inciden na relación social.

CA1.3 Respectáronse as orientacións recibidas, as necesidades e as características das persoas, os seus costumes e os seus gustos, así como as
normas de seguridade e hixiene no mantemento dos espazos e da moblaxe.

CA1.4 Orientouse a persoa usuaria e o persoal coidador informal sobre os espazos e os materiais para favorecer o desenvolvemento autónomo, a
comunicación e a convivencia das persoas en situación de dependencia.

CA2.1 Describíronse as características e as necesidades fundamentais das relacións sociais das persoas en situación de dependencia.

CA2.2 Analizáronse os criterios e as estratexias para organizar a intervención referida ao apoio psicosocial ás persoas en situación de dependencia e a
creación de novas relacións.

CA2.3 Identificáronse os recursos, os medios, as técnicas e as estratexias de apoio e desenvolvemento das habilidades sociais das persoas en situación
de dependencia.

CA3.1 Describíronse as características específicas da motivación e da aprendizaxe das persoas maiores, discapacitadas e enfermas.

CA3.2 Identificáronse estratexias de intervención adecuadas á realización de exercicios e actividades dirixidas ao mantemento e á mellora das
capacidades cognitivas.

CA4.1 Obtívose información do equipo interdisciplinar para identificar as necesidades de acompañamento da persoa en situación de dependencia.

CA4.2 Identificáronse as actividades de acompañamento que cumpra facer, tanto nunha institución como no domicilio, respectando os dereitos das
persoas implicadas.

CA4.3 Seleccionáronse criterios e estratexias que favorezan a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia nas situacións de
acompañamento.

CA5.1 Definíronse as técnicas de animación para dinamizar as actividades de lecer das persoas en situación de dependencia.

CA5.2 Describíronse as estratexias de animación e motivación que potencien a participación nas actividades que se realizan nunha institución concreta.

CA5.4 Analizáronse os materiais de carácter lúdico adecuados ás persoas usuarias, e determináronse as súas características e as súas utilidades.

CA6.1 Definíronse os recursos comunitarios dirixidos a persoas en situación de dependencia.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Identificáronse as vías de acceso e as xestións necesarias para que o persoal coidador informal solicite as prestacións máis frecuentes.

CA6.4 Identificáronse formatos e modelos de solicitude de axudas, prestacións e servizos.

CA7.1 Identificáronse as fontes de información implicadas na atención psicosocial da persoa en situación de dependencia.

CA7.2 Definíronse os instrumentos de recollida de información para o seu uso no proceso de avaliación da intervención e valoración da persoa en
situación de dependencia.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza a área onde desenvolve o seu labor, tendo en conta a relación entre as necesidades psicosociais das persoas en situación de
dependencia e as características da institución ou do domicilio.
RA2 - Selecciona estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, para o que analiza as necesidades e as características das persoas en
situación de dependencia.
RA3 - Selecciona, en función das súas características e do plan de intervención establecido, e aplica técnicas e exercicios de mantemento e adestramento
psicolóxico, rehabilitador e ocupacional coas persoas en situación de dependencia.
RA4 - Caracteriza as técnicas de acompañamento para actividades de relación social e de xestión da vida cotiá, tendo en conta a relación entre os
recursos comunitarios e as necesidades das persoas en situación de dependencia.

RA5 - Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das persoas en situación de dependencia.

RA6 - Prepara información para as persoas coidadoras non formais, tendo en conta a relación entre as súas demandas e necesidades, e os recursos
comunitarios.
RA7 - Valora o seguimento das intervencións e das actividades, tendo en conta a relación entre a información extraída de diversas fontes, e os
instrumentos e os protocolos de avaliación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Decoráronse os espazos en función das necesidades da persoa en situación de dependencia, así como do calendario, o ámbito cultural e o
programa de actividades da institución.

CA1.6 Confeccionáronse os elementos de sinalización e simbolización para organizar os materiais e os utensilios dunha aula-obradoiro ou dun domicilio, e
deste xeito facilitar a autonomía da persoa en situación de dependencia.

CA1.7 Xustificáronse as vantaxes de organizar o espazo de cara á mellora da calidade de vida das persoas en situación de dependencia.

CA1.8 Amosouse iniciativa na organización do espazo de intervención dentro da institución ou do domicilio.

CA2.4 Seleccionáronse os medios e os recursos expresivos e comunicativos que favorezan o mantemento das capacidades relacionais das persoas en
situación de dependencia.

CA2.5 Seleccionáronse técnicas e estratexias de apoio para colaborar no mantemento e no desenvolvemento de habilidades sociais adaptadas ás
situacións cotiás.

CA2.6 Aplicáronse as tecnoloxías de información e da comunicación para o mantemento da relación social co medio.

CA2.7 Aplicáronse técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos para a atención social a persoas con necesidades especiais.

CA2.8 Xustificouse a necesidade de respectar as pautas de comunicación e o uso das habilidades de relación social de cada persoa usuaria.

CA3.3 Aplicáronse as actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo adaptadas ás necesidades específicas das persoas usuarias e á
programación.

CA3.4 Utilizáronse materiais, con iniciativa e creatividade, para a realización de actividades e exercicios dirixidos ao mantemento e á mellora das
capacidades cognitivas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Realizáronse as actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal.

CA3.6 Colaborouse coa persoa en situación de dependencia na realización dos exercicios de mantemento e adestramento cognitivo.

CA3.7 Respectáronse as limitacións das persoas en situación de dependencia, non só físicas senón tamén culturais, á hora de realizar as actividades e os
exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de motivación para persoas en situación de dependencia na planificación dos exercicios e as actividades de mantemento e
adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

CA4.4 Adaptáronse os recursos comunitarios das persoas en situación de dependencia ao acompañamento para o lecer e o acceso aos recursos, de
acordo coas súas características e cos intereses persoais.

CA4.5 Rexistrouse o desenvolvemento das actividades de acompañamento, así como as incidencias xurdidas durante estas.

CA4.6 Respectáronse os intereses das persoas en situación de dependencia na realización de actividades de lecer e tempo libre.

CA4.7 o respecto ás directrices, ás orientacións e aos protocolos establecidos nas tarefas de acompañamento.

CA5.3 Seleccionáronse recursos específicos de lecer adecuados ás persoas en situación de dependencia.

CA5.5 Describíronse actividades de lecer e tempo libre, dentro e fóra da institución, tendo en conta as necesidades das persoas usuarias.

CA5.6 Dispúxose o mantemento e o control dos recursos de lecer e culturais dentro da institución.

CA5.7 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades de animación e eventos especiais na institución.

CA5.8 Xustificouse o respecto polos intereses das persoas usuarias e os principios de autodeterminación da persoa dependente á hora de ocupar o seu
tempo libre e participar en actividades de animación de lecer e tempo libre.

CA6.2 Elaborouse un ficheiro de recursos de apoio social, ocupacional, de lecer e tempo libre, e de prestacións económicas.

CA6.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para localizar recursos comunitarios.

CA6.6 Xustificouse o establecemento de relacións coas familias e o persoal que se encargue das persoas usuarias.

CA6.7 Expresouse adecuadamente no proceso de comunicación coas familias e co persoal coidador non formal.

CA7.3 Formalizáronse os protocolos específicos de cada intervención e do proceso de avaliación, tanto no domicilio como na institución.

CA7.4 Aplicáronse instrumentos de rexistro e transmisión das observacións realizadas no desenvolvemento das actividades.

CA7.5 Valorouse a importancia dos procesos de avaliación no desenvolvemento do seu labor profesional.

CA7.6 Xustificouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar.

CA7.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información para mellorar a calidade do traballo realizado.

CRITERIOS MINIMOS

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Para poder superar este módulo, o alumnado deberá acadar os resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o alumnado:

Organización do contorno de intervención

Factores ambientais na relación social: adaptación á institución e ao domicilio das persoas en situación de dependencia

Análise dos espazos para favorecer a autonomía, a comunicación e a convivencia

Selección de estratexias de apoio psicosocial e habilidades sociais

Relacións sociais nas persoas en situación de dependencia: características.

Técnicas para favorecer a relación social. Actividades de acompañamento e de relación social, individual e grupal

Habilidades sociais na persoa en situación de dependencia: factores; dificultades

Solución de conflitos na atención domiciliaria e institucional:

Aplicación de técnicas e exercicios de mantenemento e entrenamento psicolóxico,

rehabilitador ocupacional

Exercicios e actividades de estimulación cognitiva (memoria, atención, orientación espacial, temporal e persoal, e razoamento) en situacións cotiás

do domicilio e nunha institución social.

Análise da aplicación de actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo. Elaboración de estratexias de intervención..

Técnicas de acompañamento para persoas con situación de dependencia

Tipos de xestión persoal en que se requira acompañamento: áreas de intervención; estratexias de actuación, límites e deontoloxía.

Acompañamento en situacións de lecer e tempo libre: actividades ao aire libre, culturais, socias e da comunidade.

Rexistro das actividades de acompañamento. Xestión e seguimento. Procedemento de rexistro da documentación persoal

Estratexias e técnicas de animación grupal

Técnicas de animación destinadas ás persoas en situación de dependencia: persoas maiores, discapacitadas e enfermas..

Recursos lúdicos para persoas en situación de dependencia: características e utilidades. Festas, eventos especiais e xogos; cultura e folclore;

natureza; deportes; obradoiros.

Actividades de animación, lecer e tempo libre: proposta de actuación.

Información aos coidadores non formais

Recursos sociais e comunitarios para as persoas en situación de dependencia: información e análise dos recursos sociais.

Identificación e formalización de solicitudes de prestación de servizos de apoio social e comunitario que oriente as familias e as persoas en

situación de dependencia. Casos prácticos.

Seguemento das intervencións

Formalización de protocolos específicos para un servizo de axuda a domicilio ou ben para unha institución social, servizo de apoio a mobilidade,

comedor sobre rodas, etc.

Obtención de información das persoas en situación de dependencia, e do seu persoal coidador non formal: Aplicación de instrumentos de rexistro e

transmisión da información. Procedemento de rexistro da documentación persoal na unidade de convivencia

Valoración da transmisión de información

CRITERIOS CUALIFICACION

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unh a puntuación igual ou superior a 5 puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

No  caso  das  persoas  aspirantes  que  suspendan  a  segunda  parte  da  proba,  a  puntuación máxima que poderá asignarse será de catro

puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte da proba escrita ten carácter eliminatorio.

Realizarase un exame tipo test. 2 respostas incorrectas ou sen resposta, eliminan unha resposta correcta. A proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Os/as aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Non se admíte a utilización de tipex.

Os/as aspirantes que superen esta primeira parte da proba poderán presentarse a unha segunda proba de carácter práctico que tamén terá

carácter eliminatorio.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

     Esta proba consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos en relación aos contidos do módulo e o/a aspirante deberá resolvelos en

tempo e forma. Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, sendo necesaria unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para acadar unha

avaliación positiva.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nes- ta segunda parte.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Admítese a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0216 Atención sanitaria 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL ARGIBAY SANMARTÍN,MERCEDES FERNÁNDEZ BARREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades.

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia.

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no
plan de coidados.

RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos e as axudas necesarias.

RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e
reprodutor.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

CA2.6 Describíronse as técnicas de limpeza e conservación de próteses, precisando os materiais e os produtos adecuados en función do estado e das
necesidades da persoa usuaria.

CA2.7 Proporcionáronselle pautas de actuación á persoa en situación de dependencia e ás do seu contorno, que favorezan a súa autonomía, en relación
coa mobilidade e o mantemento das axudas técnicas.

CA2.8 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa usuaria.

CA3.1 Seleccionáronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias.

CA3.3 Identificáronse os principais riscos asociados á administración de medicamentos.

CA3.4 Seleccionáronse tratamentos locais de frío e calor atendendo ás pautas dun plan de coidados individualizado.

CA3.5 Identificáronse os signos de posibles alteracións no estado xeral da persoa durante a administración de medicamentos.

CA3.7 Valorouse a importancia de favorecer a participación da persoa usuaria e o das persoas do seu contorno nas actividades sanitarias.

CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

CA4.1 Organizouse a distribución e o servizo das comidas na institución, seguindo as prescricións da folla de dietas.

CA4.2 Aplicáronse técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

CA4.3 Informouse a persoa en situación de dependencia e a súa familia acerca da correcta administración de alimentos.

CA4.4 Comprobouse que a inxestión se axuste ao plan de coidados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.6 Amosouse sensibilidade cara á importancia de que a hora da comida sexa un momento agradable para a persoa.

CA4.7 Identificáronse os posibles riscos asociados ás situacións de inxestión.

CA4.8 Adoptáronse medidas de seguridade e prevención de riscos.

CA5.1 Identificáronse as características que deben cumprir os protocolos de observación, control e seguimento do estado físico e sanitario das persoas
usuarias.

CA5.6 Rexistráronse os datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

CA5.7 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

CA5.8 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da evolución física e sanitaria da persoa, para mellorar o seu benestar.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades.

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia.

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no
plan de coidados.

RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos e as axudas necesarias.

RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA2.1 Aplicáronse as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e ás súas
condicións.

CA2.3 Aplicáronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

CA2.4 Utilizáronse as axudas técnicas de mobilización, transporte, deambulación e posicionamento en cama de persoas en situación de dependencia máis
adecuadas ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.5 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade.

CA3.2 Preparouse e previuse a administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as prescricións
específicas para cada vía e cada produto.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Tomáronse as constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas.

CA4.5 Asesorouse a persoa e a familia sobre a utilización dos materiais de recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

CA5.2 Cubríronse protocolos de observación e rexistro, manuais e informatizados, seguindo as pautas establecidas en cada caso.

CA5.3 Recolleuse información correcta e completa sobre as actividades realizadas e as continxencias que se presentaran.

CA5.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diversos instrumentos.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse os
datos obtidos segundo o procedemento establecido.

MINIMOS EXIXIBLES:

No RA 1 todos os CA son minimos exixibles excepto o CA 1.7

No RA 2 todos os CA son minimos exixibles excepto o CA 2.8

No RA 3 todos os CA son minimos exixibles excepto o CA 3.7

No RA 4 todos os CA son minimos exixibles excepto o CA 4.6

No RA 5 todos os CA son minimos exixibles excepto o CA 5.8

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- As probas son eliminatorias e avaliaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesaria obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas para

acadar unha avaliación positiva.

- As notas expresaranse sempre en números enteiros, sen decimais, aproximando á unidade máis cercana; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase

á unidade anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes

(teórica e práctica), expresada en números enteiros, redondeada á unidade máis próxima; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase á unidade

anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

- Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera  parte da proba ás persoas aspirantes que leven a cabo actuacións de tipo

fraudulento ou incumpran as normas de protección, prevención e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas e

para o resto do grupo e para as instalacións durante a realización das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Consistira nun examen de resposta curta y/o tipo test y/o de desenrrolo dos contidos teóricos do curriculo. Para aprobar o módulo é condición

imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

4.a) Primeira parte da proba

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

4.b) Segunda parte da proba

Consistira nun exercicio  practico no que se realizara un procedemento na aula- taller e un exercicio escrito no que se resolvera un caso practico.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de
dependencia

02019/2020 0160

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

Profesorado asignado ao módulo ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ,MANUEL PEDROSA AGRASAR

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa
deterioración.
RA2 - Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analiza os cambios e as deterioracións
producidas por el.

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida.

RA4 - Describe as doenzas xeradoras de dependencia e determina os seus efectos sobre as persoas que as padezan.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os procesos básicos asociados á promoción da autonomía persoal e a vida independente.

CA1.2 Caracterizáronse as habilidades de autonomía persoal.

CA1.3 Identificáronse os factores que favorecen ou inhiben o mantemento da autonomía persoal e a vida independente.

CA1.4 Describíronse as principais alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda de autonomía persoal.

CA1.5 Identificáronse os indicadores xerais da perda de autonomía.

CA1.6 Xustificouse a necesidade de respectar a capacidade de elección da persoa en situación de dependencia.

CA1.7 Argumentouse a importancia da prevención para retrasar as situacións de dependencia.

CA2.2 Identificáronse as patoloxías máis frecuentes na persoa anciá.

CA2.3 Describíronse as principais características e necesidades das persoas anciás.

CA2.4 Identificáronse as principais manifestacións de deterioración persoal e social propias das persoas anciás.

CA2.6 Describíronse as condutas e os comportamentos característicos das persoas anciás durante o período de adaptación ao servizo de atención á
dependencia e ao persoal profesional de referencia.

CA2.7 Identificáronse as necesidades de orientación e apoio das persoas coidadoras familiares e non profesionais da persoa anciá.

CA3.3 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

CA3.5 Identificáronse os fundamentos da vida independente.

CA3.6 Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa con discapacidade.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

CA4.1 Caracterizáronse as doenzas agudas, crónicas e terminais pola súa influencia na autonomía persoal da persoa enferma.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse as principais características e necesidades psicolóxicas e sociais de pacientes con doenzas xeradoras de dependencia.

CA4.3 Definíronse as principais características das doenzas mentais máis frecuentes.

CA4.4 Describiuse a influencia das doenzas mentais na autonomía persoal e social das persoas que as padezan.

CA4.5 Identificáronse as necesidades de apoio asistencial e psicosocial das persoas enfermas en función da tipoloxía de doenza que padezan.

CA4.6 Describíronse as principais pautas de atención ás necesidades psicolóxicas e sociais das persoas enfermas.

CA4.7 Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa enferma.

CA4.8 Sensibilizouse sobre a influencia da doenza na conduta da persoa enferma.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa
deterioración.
RA2 - Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analiza os cambios e as deterioracións
producidas por el.

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida.

RA4 - Describe as doenzas xeradoras de dependencia e determina os seus efectos sobre as persoas que as padezan.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Valorouse a importancia da familia e do medio do suxeito no mantemento da súa autonomía persoal e o seu benestar físico e psicosocial.

CA2.1 Relacionáronse os cambios biolóxicos, psicolóxicos e sociais propios do avellentamento coas dificultades que implican na vida diaria da persoa.

CA2.5 Relacionáronse os niveis de deterioración física, psicolóxica e social cos graos de dependencia e o tipo de apoio requirido.

CA2.8 Valorouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas anciás.

CA3.1 Relacionouse a evolución do concepto de discapacidade cos cambios sociais, culturais, económicos e científico-tecnolóxicos.

CA3.2 Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.4 Relacionáronse as tipoloxías e os niveis de discapacidade co grao de dependencia e co tipo de apoio necesario.

CA4.8 Sensibilizouse sobre a influencia da doenza na conduta da persoa enferma.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Para superar as probas o alumnado  ten que:

- Caracterizar o concepto de autonomía persoal, analizando os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa

deterioración.

- Clasificar os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analizar os cambios e as deterioracións

producidas por el.

- Recoñecer as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida.

- Describir as doenzas xeradoras de dependencia e determinar os seus efectos sobre as persoas que as padezan.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes (sempre e

cando se superen as dúas partes da proba), expresada numericamente, entre 1 e 10, sen decimais. No redondeo das cualificacións aplicarase a

seguinte norma: se o primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa. E no caso de que o primeiro decimal sexa superior a 5, a

nota sería redondeada á alza.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

Basarase nunha proba escrita (tipo test e/ou preguntas abertas) das diferentes UD da programación. Na xornada de acollemento, previo a proba,

indicaraselle as condicións e materiais necesarios para a realización da mesma.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio. A proba consiste na

resolución de casos prácticos donde o alumnado debe resolver e dar as respostas axeitadas os plantexamentos expostos en cada caso. Esta parte
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da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Se nesta segunda parte o alumnado non alcanza o 5, a nota final das dúas partes non poderá superar o 4.

Na xornada de acollemento, previo a proba,  indicaraselle as condicións e materiais necesarios para a realización da mesma.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0211 Destrezas sociais 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ,MARÍA ISABEL SUÁREZ FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu medio, para o que analiza os principios da intelixencia
emocional e social.

RA2 - Aplica técnicas de traballo en grupo adecuadas ao papel que desempeñe en cada momento.

RA3 - Aplica técnicas de xestión de conflitos e resolución de problemas, para o que interpreta as pautas de actuación establecidas.

RA4 - Valora o seu grao de competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e analiza a súa incidencia nas relacións
interpersoais e grupais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais e comunicativas no desempeño do labor profesional e nas relacións interpersoais.

CA1.3 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.4 Identificáronse as principais barreiras e interferencias que dificultan a comunicación.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo e os factores que poidan modificar a súa dinámica.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis e a tipoloxía dos membros dun grupo.

CA2.6 Identificáronse as principais barreiras de comunicación grupal.

CA2.7 Definiuse a repartición de tarefas como procedemento para o traballo grupo.

CA3.1 Analizouse a orixe dos problemas e dos conflitos.

CA3.2 Relacionáronse os recursos técnicos utilizados cos problemas estándar.

CA3.6 Definiuse o concepto e os elementos da negociación na resolución de conflitos.

CA3.7 Identificáronse os comportamentos posibles nunha situación de negociación, así como a súa eficacia.

CA4.1 Identificáronse os indicadores de avaliación da competencia social.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu medio, para o que analiza os principios da intelixencia
emocional e social.

RA2 - Aplica técnicas de traballo en grupo adecuadas ao papel que desempeñe en cada momento.

RA3 - Aplica técnicas de xestión de conflitos e resolución de problemas, para o que interpreta as pautas de actuación establecidas.

RA4 - Valora o seu grao de competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e analiza a súa incidencia nas relacións
interpersoais e grupais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Estableceuse unha comunicación eficaz para recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.6 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación.

CA1.7 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos diferenciadores persoais (emocións, sentimentos e personalidade).

CA1.8 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e a aprendizaxe.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.5 Respectáronse as diferenzas individuais no traballo en grupo.

CA2.8 Colaborouse na creación dun ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA3.3 Presentouse ordenadamente e con claridade o proceso seguido e os resultados obtidos na resolución dun problema.

CA3.4 Planificáronse as tarefas que cumpra realizar con previsión das dificultades e do xeito de superalas.

CA3.5 Respectáronse as opinións das outras persoas acerca das posibles vías de solución de problemas.

CA3.8 Discriminouse entre datos e opinións.

CA4.2 Rexistrouse a situación persoal e social de partida do persoal.

CA4.3 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA4.4 Interpretáronse os datos recollidos.

CA4.5 Identificáronse as actuacións realizadas que cumpra mellorar.

CA4.6 Marcáronse as pautas de mellora.

CA4.7 Efectuouse a valoración final do proceso.
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Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

 * Caracterizar estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu medio, e analizar os principios da intelixencia

emocional e social.

 * Aplicar técnicas de traballo en grupo adecuadas ao papel que desempeñe en cada momento.

 * Aplicar técnicas de xestión de conflitos e resolución de problemas, e interpretar as pautas de actuación establecidas.

 * Valorar  o seu grao de competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e analizar a súa incidencia nas relacións

interpersoais e grupais.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes ( sempre e

cando se superen as dúas partes da proba ), expresada numericamente, entre 1 e 10, sen decimais. No redondeo das cualificacións aplicarase a

seguinte norma: se o primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa. E no caso de que o primeiro decimal sexa superior a 5, a

nota sería redondeada á alza.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test. As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco)

puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame . Aquelas que non estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da

resposta elixida, contaranse como negativas.

Terá carácter eliminatorio.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados cos criterios de avaliación sinalados na

programación da segunda parte da proba no subepígrafe 2.2.2 .

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ,MANUEL PEDROSA AGRASAR

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Interpreta programas de atención ás persoas en situación de dependencia, tendo en conta a relación entre o modelo organizativo e de
funcionamento e o marco legal.
RA2 - Organiza a intervención coas persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as estratexias en función das súas características e das
directrices do programa de intervención.
RA3 - Organiza os recursos necesarios para a intervención, tendo en conta a relación entre o contexto onde desenvolva a súa actividade e as
características das persoas en situación de dependencia.

RA4 - Xestiona a documentación básica da atención a persoas en situación de dependencia en relación cos obxectivos da intervención.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comparouse a normativa en materia de atención ás persoas en situación de dependencia nos ámbitos comunitario, estatal, autonómico e local.

CA1.2 Describíronse os modelos e os servizos de atención ás persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os requisitos e as características organizativas e funcionais que deben cumprir os servizos de atención ás persoas en situación de
dependencia.

CA1.4 Describíronse as estruturas organizativas e as relacións funcionais tipo dos equipamentos residenciais dirixidos a persoas en situación de
dependencia.

CA1.5 Describíronse as funcións, os niveis e os procedementos de coordinación dos equipos interdisciplinares dos servizos de atención ás persoas en
situación de dependencia.

CA1.6 Identificáronse os recursos humanos necesarios para garantir a atención integral das persoas en situación de dependencia.

CA1.7 Identificáronse as funcións do persoal técnico en atención a persoas en situación de dependencia no equipo interdisciplinar das institucións e nos
servizos para a atención ás persoas en situación de dependencia.

CA1.8 Argumentouse a importancia dun equipo interdisciplinar na atención ás persoas en situación de dependencia.

CA2.1 Describíronse as estratexias de intervención para o desenvolvemento das actividades de atención ás persoas en situación de dependencia.

CA2.4 Seleccionáronse estratexias para a atención ás persoas en situación de dependencia a partir das súas características e do plan de atención
individualizado.

CA2.7 Describíronse os principios metodolóxicos e as pautas de actuación do persoal técnico nas tarefas de apoio para a vida independente.

CA2.8 Argumentouse a importancia de respectar os principios de promoción da vida independente e as decisións das persoas usuarias.

CA3.1 Identificáronse os factores do medio que favorecen ou inhiben a autonomía das persoas na súa vida cotiá.

CA3.2 Recoñeceuse a moblaxe e os instrumentos de traballo propios de cada contexto de intervención.

CA3.5 Aplicáronse os criterios que cumpra seguir na organización de espazos, equipamentos e materiais para favorecer a autonomía das persoas.

CA3.6 Identificáronse as axudas técnicas necesarias para favorecer a autonomía e a comunicación da persoa.

CA3.7 Describíronse os recursos do contexto para mellorar a intervención.

CA3.8 Argumentouse a importancia de informar as persoas en situación de dependencia e as súas familias ou o persoal coidador non formal sobre as
actividades programadas, para favorecer a súa participación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Identificáronse os elementos que debe recoller a documentación básica da persoa usuaria.

CA4.4 Identificáronse as canles de comunicación das incidencias detectadas.

CA4.7 Utilizáronse equipamentos e aplicacións informáticas para a xestión da documentación e os expedientes.

CA4.8 Valorouse a importancia de respectar a confidencialidade da información.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Organiza a intervención coas persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as estratexias en función das súas características e das
directrices do programa de intervención.
RA3 - Organiza os recursos necesarios para a intervención, tendo en conta a relación entre o contexto onde desenvolva a súa actividade e as
características das persoas en situación de dependencia.

RA4 - Xestiona a documentación básica da atención a persoas en situación de dependencia en relación cos obxectivos da intervención.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.2 Interpretáronse correctamente as directrices, as estratexias e os criterios establecidos nun plan de atención individualizado.

CA2.3 Determináronse as intervencións que cumpra realizar para a atención ás persoas en situación de dependencia a partir dos protocolos de actuación
da institución correspondente.

CA2.4 Seleccionáronse estratexias para a atención ás persoas en situación de dependencia a partir das súas características e do plan de atención
individualizado.

CA2.5 Seleccionáronse métodos de traballo adaptados aos recursos dispoñibles e ás especificacións do plan de traballo ou de atención individualizado.

CA2.6 Estableceuse a secuencia das actividades e as tarefas atendendo ás necesidades da persoa en situación de dependencia e á organización racional
do traballo.

CA3.3 Acondicionouse a zona para favorecer a mobilidade e os desprazamentos das persoas en situación de dependencia, así como o seu uso e a súa
utilidade.

CA3.4 Identificouse a normativa en materia de prevención e seguridade para organizar os recursos.

CA4.2 Aplicáronse protocolos de recollida da información precisa para coñecer os cambios das persoas en situación de dependencia e o seu grao de
satisfacción.

CA4.3 Xustificouse a utilidade e a importancia de documentar por escrito a intervención realizada.

CA4.5 Integrouse, organizouse e actualizouse toda a documentación, para confeccionar un modelo de expediente individual.

CA4.6 Aplicáronse criterios de actuación que garantan a protección de datos das persoas usuarias.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Para poder superar o módulo, o alumnado ten que ser capaz de:

-Interpretar programas de atención ás persoas en situación de dependencia, tendo en conta a relación entre o modelo organizativo e de

funcionamento e o marco legal.

-Organizar a intervención coas persoas en situación de dependencia, e seleccionar as estratexias en función das súas características e das

directrices do programa de intervención.

-Organizar os recursos necesarios para a intervención, tendo en conta a relación entre o contexto onde desenvolva a súa actividade e as

características das persoas en situación de dependencia.

-Xestionar a documentación básica da atención a persoas en situación de dependencia en relación cos obxectivos da intervención.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

*1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

*2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes (sempre e

cando se superen as dúas partes da proba), expresada numericamente, entre 1 e 10, sen decimais. No redondeo das cualificacións aplicarase a

seguinte norma: se o primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa. E no caso de que o primeiro decimal sexa superior a 5, a

nota sería redondeada á alza.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira  parte da proba será eliminatoria segundo a ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de

técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional. Esta consistirá nunha proba escrita (tipo test e/ou preguntas abertas)

baseadas nos contidos das UD desta programación e cualificarase de 0 a 10 puntos. Os aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou

superior a 5 puntos para superar a mesma. Na xornada de acollemento, previo a proba,  indicaraselle as condicións e materiais necesarios para a

realización da mesma.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

Os aspirantes que superen a primeira parte teórica poderán presentarse á segunda parte, tamén de carácter eliminatorio e que terá carácter

práctico. Esta cualificarase de 0 a 10 puntos, debendo obter unha puntuación igual ou superior a 5, segundo os criterios de avaliación antes

expostos. Consiste na realización de casos prácticos donde o alumnado debe resolver e dar as respostas axeitadas os prantexamentos expostos

en cada caso.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Se nesta segunda parte o alumnado non alcanza o 5, a nota final das dúas partes non poderá superar o 4.

Asimesmo na xornada de acollemento, previo a proba,  indicaraselle as condicións e materiais necesarios para a realización da mesma.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0020 Primeiros auxilios 02019/2020 053

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL ARGIBAY SANMARTÍN,MERCEDES FERNÁNDEZ BARREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.
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MINIMOS EXIXIBLES

No RA 1 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 1.10

No RA 2 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 2.4 e CA 2.10

No RA 3 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 3.1

No RA 4 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 4.2

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- As probas son eliminatorias e avaliaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesaria obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas para

acadar unha avaliación positiva.

- As notas expresaranse sempre en números enteiros, sen decimais, aproximando á unidade máis cercana; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase

á unidade anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes

(teórica e práctica), expresada en números enteiros, redondeada á unidade máis próxima; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase á unidade

anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

- Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera  parte da proba ás persoas aspirantes que leven a cabo actuacións de tipo

fraudulento ou incumpran as normas de protección, prevención e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas e

para o resto do grupo e para as instalacións durante a realización das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta proba constara  dun examen de pregunas a desenrrolar y/o de resposta curta y/o de tipo test. Para aprobar o módulo é condición

imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

consta dos seguientes instrumentos:

- Realiza a valoración inical da sistencia unha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

- Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.

- Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol a persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicacion

aplicadas.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Se realizara un exercicio de SVB co maniqui adulto e outro exercicio de SVB pediatrico.

Se realizara un exercicio de OVACE no adulto e pediatrico.

Se realizara ademais do exercicio práctico anteriormente citado, un exercicio escrito de un caso práctico o/u un procedemento.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

Instrumentos

Lista de observacion que versaran sobre:
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-Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil 02019/2020 0155

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA PURIFICACIÓN DÍAS SILVA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, hixiene e
descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico.
RA2 - Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación coas
estratexias de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil.
RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de
cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran.
RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación.
RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos
protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía
persoal, e xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as etapas do desenvolvemento físico e os factores que inflúen nel.

CA1.2 Describíronse os parámetros básicos para o seguimento no desenvolvemento físico dos nenos e das nenas.

CA1.3 Identifícanse os tipos de alimentación da infancia.

CA1.4 Describíronse as características e as necesidades dos pequenos e das pequenas en relación coa alimentación, a hixiene e o descanso.

CA1.5 Identificáronse os criterios axeitados na elaboración de menús.

CA1.7 Analizáronse as pautas de actuación na manipulación dos alimentos.

CA1.8 Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vestido, o descanso e o sono infantil.

CA1.9 Identificáronse os principais trastornos e conflitos relacionados coa alimentación, a hixiene e o descanso.

CA1.12 Establecéronse os elementos materiais, espaciais e temporais que interveñen na planificación e no desenvolvemento das rutinas diarias.

CA2.1 Describíronse as fases do proceso de adquisición de hábitos.

CA2.7 Identificáronse os conflitos e os trastornos relacionados coa adquisición de hábitos de autonomía na infancia.

CA2.10 Explicouse o papel das persoas adultas na adquisición da autonomía infantil.

CA3.1 Explicouse o papel das rutinas no desenvolvemento infantil e a súa influencia na organización temporal da actividade do centro.

CA3.2 Establecéronse as rutinas diarias para a alimentación, a hixiene e os descanso.

CA4.2 Describíronse as estratexias para satisfacer as necesidades de relación nas rutinas diarias.

CA4.10 Valorouse o papel do persoal educador na satisfacción das necesidades básicas e no desenvolvemento da autonomía dos cativos e das cativas.

CA5.1 Identificáronse as características e as necesidades básicas dos nenos e das nenas de cero a seis anos en materia de saúde e seguridade, en
relación coa etapa evolutiva en que se achen e cos instrumentos axeitados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.3 Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumpra adoptar para a promoción da saúde e o benestar nos centros de
atención á infancia.

CA5.5 Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describíronse os protocolos de
actuación.

CA5.6 Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes.

CA5.7 Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís.

CA5.11 Valorouse a importancia da educación para a saúde na escola infantil.

CA5.12 Valorouse o papel do persoal con titulación de técnico en educación infantil como axente de saúde e seguridade.

CA6.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábitos, e a detección de
situacións de risco.

CA6.5 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA6.6 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutro persoal profesional.

CA6.9 Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos cativos e das cativas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, hixiene e
descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico.
RA2 - Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación coas
estratexias de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil.
RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de
cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran.
RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación.
RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos
protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía
persoal, e xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Elaboráronse tipos de dietas e menús adaptados ás características persoais: idade, alerxias, intolerancias alimentarias, etc.

CA1.10 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias acaídas para a satisfacción das necesidades básicas dos pequenos e das pequenas.

CA1.11 Deseñáronse ambientes aptos e seguros para a satisfacción das necesidades de alimentación, hixiene e descanso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.13 Relacionouse o xeito de atención de cada necesidade básica coas características dos cativos e das cativas.

CA1.14 Valorouse a importancia educativa das actividades relacionadas coa satisfacción das necesidades básicas.

CA2.2 Formuláronse obxectivos acordes ás posibilidades de autonomía pequenos e das pequenas.

CA2.3 Estableceuse a secuencia das aprendizaxes de autonomía persoal a partir das características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA2.4 Deseñáronse ambientes favorecedores da autonomía persoal na infancia.

CA2.5 Establecéronse estratexias e instrumentos para a detección de elementos que dificulten a adquisición da autonomía persoal dos cativos e das
cativas.

CA2.6 Propuxéronse actividades axeitadas para a adquisición de hábitos de autonomía persoal das nenas e dos nenos.

CA2.8 Valorouse a importancia da adquisición da autonomía persoal para a construción dunha autoimaxe positiva e do seu desenvolvemento integral, por
parte do cativo e da cativa.

CA2.9 Valorouse a importancia da colaboración da familia na adquisición e na consolidación de hábitos de autonomía persoal.

CA3.3 Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación.

CA3.4 Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso.

CA3.5 Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.

CA3.6 Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar cos hábitos de alimentación, hixiene, descanso, etc.

CA3.7 Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias.

CA3.8 Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpran as normas de hixiene e seguridade establecidas na normativa.

CA3.9 Valorouse a importancia de respectar os ritmos individuais dos cativos e das cativas.

CA3.10 Organizáronse actividades e campañas de promoción da saúde.

CA4.1 Levouse a cabo a intervención con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios metodolóxicos previstos e
aos recursos dispoñibles.

CA4.3 Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés.

CA4.4 Estableceuse unha relación educativa cos nenos e coas nenas.

CA4.5 Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas.

CA4.6 Respectáronse os ritmos individuais.

CA4.7 Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos.

CA4.8 Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.

CA4.9 Respondeuse adecuadamente ante as continxencias.

CA5.4 Valorouse a importancia do estado de saúde e da hixiene persoal ddo persoal educador na prevención de riscos para a saúde.

CA5.8 Valorouse o papel das actitudes do educador ou da educadora infantil ante as situacións de doenza e accidente.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.9 Comprobouse que o ambiente, os materiais e os equipamentos específicos cumpran as normas de calidade e seguridade.

CA5.10 Establecéronse e mantivéronse relacións de comunicación efectivas coas familias e, de ser o caso, con profesionais, seguindo os procedementos
previstos.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das cativas, e do proceso de
intervención.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA6.8 Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastornos nestes ámbitos dirixidos
ás familias e a outro persoal profesional.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

- Planificar actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación,

hixiene e descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico.

- Programar intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación

coas estratexias de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil.

- Organizar os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas

de cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran.

- Realizar actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustificar as

pautas de actuación.

- Avaliar o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía

persoal, e xustificar a selección das estratexias e dos instrumentos empregados.

- Intervir en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relacionar a súa actuación cos

protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A proba contará con dúas partes:

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta primeira proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exercicio escrito con preguntas tipo test de resposta única  Cada dous preguntas

incorrectas  restará unha pregunta correcta.

As respostas deben estar correctamente marcadas no exame (rodeando a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas

non marcadas correctamente ou que deixen lugar a dúbidas, contaranse negativamente.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, as persoas aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a

mesma.

O instrumento necesario para a súa realización será bolígrafo azul ou negro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MÓNICA PÉREZ MOURIÑO,VANESA SÁNCHEZ VILLAVERDE,NOELIA GARCÍA CAMIÑA (Subst.),RITA
LUSTRES ALONSO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado RITA LUSTRES ALONSO

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas
características dos cativos e das cativas.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as teorías explicativas do ámbito sensorial.

CA1.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.3 Identificáronse as principais alteracións e os trastornos do desenvolvemento sensorial.

CA1.7 Valorouse a importancia da intervención no ámbito sensorial como medio para favorecer a exploración do contorno por parte do cativo e da cativa.

CA2.1 Identificáronse as características motrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.4 Seleccionáronse as axudas técnicas que cumpra empregar.

CA2.5 Valorouse a importancia do desenvolvemento motor na adquisición da autonomía persoal.

CA3.1 Identificáronse as teorías explicativas do desenvolvemento cognitivo.

CA3.2 Identificáronse as características evolutivas no ámbito cognitivo das persoas destinatarias en función das súa idades.

CA3.3 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións no desenvolvemento cognitivo.

CA4.1 Identificáronse os principios da educación psicomotriz.

CA4.2 Identificáronse as características psicomotrices das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.5 Identificáronse os principios e os ámbitos de actuación da educación psicomotriz.

CA4.6 Valorouse a importancia da psicomotricidade na educación infantil.

CA5.1 Describíronse as principais dificultades que poidan xurdir na realización das actividades.

CA5.7 Valorouse a coherencia da implantación das actividades coa planificación.

CA5.8 Respondeuse ante as continxencias.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA6.5 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación da intervención.

CA6.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA6.7 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.8 Adecuouse á pauta prevista a actuación e a actitude da persoa profesional.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características específicas
do grupo a que vai dirixido.

RA2 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se dirixe.

RA3 - Planifica estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das
características individuais e do grupo a que se dirixe.
RA4 - Planifica estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do
grupo a que se dirixe.
RA5 - Pon en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas
características dos cativos e das cativas.
RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumenta as variables salientables no
proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adecuados ás características evolutivas
no ámbito sensorial das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas no ámbito sensorial das persoas
destinatarias, en función da súa idade.

CA1.6 Realizáronse propostas creativas e innovadoras na planificación da intervención.

CA2.2 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e organizáronse os espazos adaptados ás características motrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA2.3 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características motrices das persoas destinatarias en función da súa
idade.

CA3.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características evolutivas no
ámbito cognitivo dos nenos e das nenas.

CA3.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA3.6 Fixéronse propostas creativas e innovadoras.

CA4.3 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades, seleccionáronse recursos e definíronse os espazos acordes ás características psicomotrices
das persoas destinatarias en función da súa idade.

CA4.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades para se adaptaren ás características psicomotrices das persoas destinatarias en función
da súa idade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA5.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA5.4 Realizáronse as actividades consonte a planificación temporal.

CA5.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA5.6 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA5.9 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado para as características individuais e para a idade do neno ou da nena.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

-Planificar estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito sensorial, analizando as teorías explicativas e as características

específicas do grupo a que vai dirixido

-Planificar estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito motor en relación coas características individuais e do grupo a que se

dirixe.

-Planificar estratexias, actividades e recursos de intervención no ámbito cognitivo en relación coas teorías do desenvolvemento cognitivo e das

características individuais e do grupo a que se dirixe.

-Planificar estratexias, actividades e recursos psicomotores en relación cos principios da educación psicomotriz e as características individuais e do

grupo a que se dirixe.

-Poñer en práctica actividades de intervención no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor en relación cos obxectivos previstos e coas

características dos cativos e das cativas.

-Avaliar o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito sensorial, motor, cognitivo e psicomotor, argumentar as variables salientables

no proceso e xustificar a súa elección.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) de preguntas tipo test. As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar

(en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deberán estar claramente marcadas no exame (rodear a letra da resposta que se considere correcta). Aquelas que non estean

marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas

Esta parte da proba terá carácter eliminatorio.

O instrumento necesario para a súa realización será: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos relacionados coa planificación da intervención nos ámbitos

sensorial, motor, cognitivo e/ou psicomotor.

O instrumento necesario para a súa realización será: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0016 Desenvolvemento socioafectivo 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo VANESA SÁNCHEZ VILLAVERDE,NOELIA GARCÍA CAMIÑA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento afectivo dos cativos e das cativas analizando as teorías explicativas e as características
individuais e do grupo a que se dirixan.
RA2 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento social dos pequenos e das pequenas en relación cos factores influentes e as
características individuais e do grupo a que se dirixan.
RA3 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento en valores dos cativos e das cativas, en relación coas teorías explicativas e as
características individuais e do grupo a que se dirixan.
RA4 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento sexual dos cativos e das cativas, analizando as características evolutivas da sexualidade
infantil e a influencia dos estereotipos sociais.
RA5 - Programa estratexias de intervención nos trastornos habituais de conduta e os conflitos nas relacións infantís, e analiza as teorías e as técnicas
propostas.
RA6 - Pon en práctica programas e actividades de intervención no ámbito socioafectivo en relación cos obxectivos, as estratexias metodolóxicas e o papel
do educador ou da educadora.

RA7 - Avalía a intervención realizada no ámbito socioafectivo e xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento afectivo dos nenos e das nenas.

CA1.2 Describíronse as principais características da afectividade infantil, así como a súa evolución e os trastornos máis frecuentes.

CA1.3 Valorouse a importancia do apego no desenvolvemento integral dos cativos e das cativas.

CA1.4 Identificáronse e consideráronse as variables relevantes para o deseño da intervención.

CA1.7 Describíronse estratexias axeitadas para organizar o período de adaptación.

CA1.9 Valorouse a importancia das persoas adultas e dos proxenitores na construción dunha identidade persoal axustada.

CA1.10 Valorouse a importancia da afectividade no desenvolvemento integral do suxeito.

CA2.1 Identificáronse as teorías acerca do desenvolvemento social dos cativos e das cativas.

CA2.2 Identificáronse e describíronse as funcións dos axentes sociais que interveñen no desenvolvemento social.

CA2.3 Describíronse as principais pautas evolutivas no desenvolvemento social: afectividade, evolución, apego e trastornos.

CA2.4 Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o deseño da intervención.

CA2.9 Valorouse o papel da escola na socialización dos nenos e das nenas.

CA3.1 Identificáronse as concepcións teóricas acerca do desenvolvemento en valores dos pequenos e das pequenas.

CA3.2 Describíronse as características e a evolución da moralidade infantil.

CA3.3 Identificáronse e consideráronse as variables sociais salientables para o deseño da intervención.

CA3.7 Valorouse a actitude das persoas adultas na interiorización de valores e normas nos nenos e nas nenas de cero a seis anos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Identificáronse as concepcións acerca do desenvolvemento sexual dos cativos e das cativas.

CA4.2 Identificáronse e describíronse os factores que inflúen na adquisición da identidade sexual.

CA4.3 Describíronse as principais características da sexualidade infantil.

CA4.4 Valorouse o papel dos estereotipos na construción da identidade sexual e formuláronse obxectivos adecuados ás características evolutivas dos
cativos e das cativas.

CA4.6 Identificáronse e describíronse os elementos contextuais, persoais e organizativos que favorezan ou dificulten unha práctica pedagóxica non
sexista.

CA4.8 Describíronse programas, actividades e estratexias de actuación promotoras de igualdade.

CA4.10 Valorouse a necesidade de analizar as propias actitudes e os comportamentos relacionados coa igualdade de sexos.

CA5.1 Describíronse as principais teorías e técnicas de intervención ante os trastornos habituais de conduta.

CA5.2 Identificáronse os trastornos de conduta e os conflitos nas relacións interpersoais máis frecuentes na infancia.

CA5.3 Establecéronse e describíronse as fases do programa de intervención.

CA5.4 Valorouse a importancia do diagnóstico na programación da intervención.

CA5.7 Describíronse estratexias de mediación que propicien o consenso na infancia.

CA5.8 Describíronse os instrumentos máis adecuados para o seguimento da intervención.

CA5.9 Describíronse as pautas de actuación correcta por parte do educador ou da educadora ante os problemas de conduta e os conflitos nas relacións
infantís.

CA5.10 Valoráronse as limitacións dos pequenos e das pequenas para modularen e controlaren a conduta.

CA6.1 Describíronse as actitudes e o papel que debe desempeñar o educador ou a educadora para favorecer o desenvolvemento socioafectivo dos
cativos e das cativas.

CA6.2 Identificáronse estilos de relación favorecedores da creación dunha identidade positiva.

CA6.3 Identificáronse as actitudes e as habilidades sociais necesarias para se relacionar axeitadamente cos nenos e as nenas.

CA6.8 Analizouse e valorouse o papel da persoa educadora na creación dun clima de afecto e confianza.

CA7.1 Identificáronse os indicadores de avaliación máis pertinentes no ámbito socioafectivo.

CA7.3 Xustificouse a importancia da avaliación inicial.

CA7.5 Valorouse a importancia da obxectividade na obtención e no rexistro da información.

CA7.7 Identificáronse as situacións que requiran a participación doutro persoal profesional e as pautas de actuación.

CA7.9 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA7.10 Valorouse a importancia da avaliación para corrixir as desviacións e mellorar a intervención.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento afectivo dos cativos e das cativas analizando as teorías explicativas e as características
individuais e do grupo a que se dirixan.
RA2 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento social dos pequenos e das pequenas en relación cos factores influentes e as
características individuais e do grupo a que se dirixan.
RA3 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento en valores dos cativos e das cativas, en relación coas teorías explicativas e as
características individuais e do grupo a que se dirixan.
RA4 - Planifica intervencións para favorecer o desenvolvemento sexual dos cativos e das cativas, analizando as características evolutivas da sexualidade
infantil e a influencia dos estereotipos sociais.
RA5 - Programa estratexias de intervención nos trastornos habituais de conduta e os conflitos nas relacións infantís, e analiza as teorías e as técnicas
propostas.
RA6 - Pon en práctica programas e actividades de intervención no ámbito socioafectivo en relación cos obxectivos, as estratexias metodolóxicas e o papel
do educador ou da educadora.

RA7 - Avalía a intervención realizada no ámbito socioafectivo e xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Formuláronse obxectivos pertinentes ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.6 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e as características dos pequenos e das pequenas.

CA1.7 Describíronse estratexias axeitadas para organizar o período de adaptación.

CA1.8 Propuxéronse actividades favorecedoras do desenvolvemento da identidade persoal e dunha autoimaxe positiva.

CA2.5 Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos nenos e das nenas no ámbito social.

CA2.6 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e coas características dos cativos e das cativas.

CA2.7 Propuxéronse actividades e estratexias para o desenvolvemento de habilidades sociais nos cativos e nas cativas.

CA2.8 Propuxéronse actividades favorecedoras da observación e da exploración do contorno social.

CA3.4 Formuláronse obxectivos acordes ás características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA3.5 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias coherentes cos obxectivos e coas características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA3.6 Propuxéronse programas e actividades de educación en valores favorecedoras do desenvolvemento integral.

CA4.5 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias favorecedoras do desenvolvemento dunha identidade sexual.

CA4.6 Identificáronse e describíronse os elementos contextuais, persoais e organizativos que favorezan ou dificulten unha práctica pedagóxica non
sexista.

CA4.7 Establecéronse estratexias e mecanismos para a detección de elementos que dificultan a igualdade dos sexos.

CA4.9 Seleccionáronse recursos didácticos non sexistas para a intervención.

CA5.3 Establecéronse e describíronse as fases do programa de intervención.

CA5.5 Establecéronse as estratexias e os instrumentos para identificar as causas dos trastornos de conduta ou de relación.

CA5.6 Identificáronse as técnicas de intervención máis acaídas para cada situación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Potenciouse a expresión e a identificación de emocións por parte dos cativos e das cativas.

CA6.5 Organizáronse os espazos atendendo ás necesidades socioafectivas dos pequenos e das pequenas.

CA6.6 Dispuxéronse os recursos e os agrupamentos de xeito que se propicie a interacción libre dos nenos e das nenas.

CA6.7 Respondeuse adecuadamente ante as continxencias relativas ao ámbito socioafectivo.

CA6.9 Respectouse o principio de igualdade dos sexos no desenvolvemento da intervención.

CA6.10 Aplicáronse estratexias que favorezan o desempeño de papeis variados que non reproduzan unha asignación sexista.

CA7.2 Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter información sobre a situación socioafectiva do cativo ou da cativa.

CA7.4 Rexistráronse no soporte establecido os datos extraídos do proceso de avaliación.

CA7.6 Interpretouse correctamente a información recollida dos procesos de avaliación.

CA7.7 Identificáronse as situacións que requiran a participación doutro persoal profesional e as pautas de actuación.

CA7.8 Elaboráronse informes coherentes coa información para transmitir e coa persoa que a vaia recibir.

CA7.9 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

MINIMOS EXIXIBLES:

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

- Planificar  intervencións  para  favorecer  o  desenvolvemento  afectivo  dos  cativos  e  das cativas analizando  as teorías explicativas  e as

características individuais e do grupo a que se dirixan.

- Planificar intervencións para favorecer o desenvolvemento social dos pequenos e  das  pequenas  en  relación  cos  factores  influentes  e as

características  individuais e do  grupo a que se dirixan.

- Planificar intervencións para favorecer o desenvolvemento en valores dos cativos e das cativas, en relación coas teorías explicativas e as

características individuais e do  grupo a que se dirixan.

- Planificar  intervencións  para  favorecer  o  desenvolvemento  sexual  dos  cativos  e  das cativas, analizando as características evolutivas da

sexualidade infantil e a influencia dos estereotipos sociais.

- Programar  estratexias  de  intervención  nos  trastornos  habituais  de  conduta  e  os conflitos nas relacións infantís, e analiza as teorías e as

técnicas propostas.

- Por en práctica programas e actividades de intervención no ámbito socioafectivo  en relación cos obxectivos, as estratexias metodolóxicas e o

papel do educador ou da educadora

- Avalíar a intervención  realizada  no ámbito  socioafectivo  e xustifica  a selección das variables e dos instrumentos empregados.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais. No redondeo das cualificacións finais aplicarase a seguinte norma: se o primeiro decimal é igual ou

inferior a 5, a nota redondéase á baixa. E no caso de que o primeiro decimal sexa superior a 5, a nota sería redondeada á alza.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá unha proba escrita (exame) con preguntas de resposta breve, tipo test e/ou verdadeiro-falso.

As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar claramente escritas e/ou marcadas no exame. Aquelas que deixen lugar a dúbidas contaranse como negativas.

Esta proba terá carácter eliminatorio.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cinta ou líquido corrector

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na resolución de supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se  admite a utilización de tippex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0011 Didáctica da educación infantil 02019/2020 0240

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

Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRA GRAÑA GONZÁLEZ,MÓNICA PÉREZ MOURIÑO,RITA LUSTRES ALONSO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución.

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de
formulación, nos ámbitos formais e non formais.

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos.

RA4 - Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na
intervención educativa na infancia.

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a información sobre o contorno social, económico e cultural que é útil para a intervención.

CA1.2 Analizouse a lexislación autonómica, estatal e europea en relación aos servizos educativos de atención á infancia.

CA1.3 Analizouse a lexislación sobre normalización lingüística.

CA1.4 Identificáronse propostas de educación infantil propias da realidade galega.

CA1.5 Comparáronse os tipos de centros e programas de educación formal e non formal.

CA1.6 Definíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha escola infantil.

CA1.7 Describíronse as características, os obxectivos, a organización e o tipo de funcionamento dunha institución de educación non formal.

CA1.8 Valorouse a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico de educación infantil no contexto da intervención educativa.

CA1.9 Utilizáronse novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

CA1.10 Amosouse iniciativa e disposición ante novas situacións da profesión.

CA2.1 Identificáronse os elementos dun currículo.

CA2.2 Identificáronse os elementos dun proxecto de intervención educativa non formal.

CA2.3 Analizáronse os elementos do currículo de educación infantil.

CA2.4 Describíronse as bases en que se apoia o currículo da educación Infantil.

CA2.5 Identificáronse os niveis de concreción curricular.

CA2.6 Identificáronse os niveis de planificación dunha actividade de educación non formal: plan, programa e proxecto.

CA2.7 Comparáronse documentos de planificación de tipos de institución nos ámbitos formal e non formal.

CA3.1 Identificáronse os modelos didácticos específicos da educación infantil.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Interpretáronse os fundamentos dos modelos de atención á infancia.

CA3.3 Analizáronse os principios psicopedagóxicos dos modelos máis recentes en relación coa educación formal de educación infantil.

CA3.4 Comparáronse experiencias educativas salientables para definir a propia intervención educativa.

CA4.1 Identificáronse os materiais didácticos, os espazos e os tempos de acordo coa intervención educativa.

CA4.2 Describiuse a normativa que regula o uso de espazos, recursos e tempos no ámbito formal e non formal, segundo o marco autonómico e estatal.

CA4.3 Definiuse a organización do tempo e do espazo como recurso didáctico.

CA4.4 Recoñeceuse e valorouse a necesidade de organizar as tarefas.

CA4.5 Analizáronse os modelos de agrupamento de acordo co número de participantes, a idade, a metodoloxía e a programación prevista.

CA4.6 Analizáronse os espazos, os materiais didácticos e a moblaxe, e comprobouse o cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como as
condicións de accesibilidade.

CA6.1 Identificáronse os modelos de avaliación.

CA6.2 Definíronse as estratexias e as técnicas de avaliación, tendo en conta a planificación e os momentos da intervención.

CA6.7 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

CA6.8 Identificáronse os recursos para a formación permanente do persoal educador.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Determina os obxectivos da intervención educativa en relación cos niveis de planificación, os elementos que a compoñen e os criterios de
formulación, nos ámbitos formais e non formais.

RA3 - Determina as estratexias metodolóxicas que se deben aplicar consonte os modelos psicopedagóxicos.

RA4 - Determina e organiza os recursos materiais e persoais, os espazos e os tempos, consonte a normativa legal e aplicando criterios pedagóxicos na
intervención educativa na infancia.
RA5 - Planifica as actividades de educación formal e non formal en relación cos obxectivos da programación e coas características dos cativos e das
cativas.

RA6 - Deseña a avaliación dos procesos de intervención e argumenta a selección do modelo, as estratexias, as técnicas e os instrumentos utilizados.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Seleccionáronse obxectivos e contidos partindo do marco curricular, do plan ou do programa, así como das características dos cativos e das
cativas, para conseguir o desenvolvemento das súas capacidades individuais.

CA2.9 Valorouse a importancia da planificación no proceso de intervención educativa.

CA3.5 Integráronse os temas transversais na elaboración de unidades didácticas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Seleccionáronse criterios metodolóxicos conforme os obxectivos da institución, o marco curricular, e as necesidades e os intereses dos cativos e
das cativas.

CA3.7 Deseñáronse as adaptacións curriculares tendo en conta as recomendacións das entidades e do persoal profesional implicado, así como a
información obtida.

CA3.8 Valorouse a participación nas actividades en equipo, o contraste de opinións e o intercambio de experiencias.

CA4.7 Seleccionáronse materiais didácticos e didáctico-interactivos acaídos para os obxectivos, os contidos e os criterios metodolóxicos.

CA4.8 Establecéronse os espazos, os materiais, os recursos humanos e os tempos tendo en conta a idade, o número de nenos e nenas e, de ser o caso,
as necesidades educativas especiais.

CA4.9 Responsabilizouse da importancia de xerar contornos seguros.

CA5.1 Relacionáronse as actividades cos obxectivos, os contidos, a metodoloxía e as necesidades individuais dos cativos e das cativas.

CA5.2 Integráronse os temas transversais nas actividades programadas.

CA5.3 Deseñáronse actividades para o tratamento da atención á diversidade e a compensación de desigualdades sociais.

CA5.4 Identificáronse dificultades e propuxéronse solucións viables.

CA5.5 Elaboráronse adaptacións curriculares en función das características individuais e das necesidades específicas de apoio educativo aos grupos
destinatarios.

CA5.6 Analizáronse adaptacións curriculares en relación a supostos de necesidades educativas especiais permanentes ou temporais.

CA5.7 Valorouse a coherencia da planificación das actividades de educación formal e non formal respecto aos obxectivos da programación.

CA6.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación en varios momentos ao longo do proceso de intervención.

CA6.4 Deseñáronse as actividades de avaliación tendo en conta os criterios e os procedementos establecidos dentro do marco curricular, no caso da
educación formal, e do plan ou programa, no caso da educación non formal.

CA6.5 Establecéronse indicadores de avaliación en varios momentos do proceso de intervención, para valorar a adecuación dos obxectivos e dos criterios
metodolóxicos, a selección e a secuencia dos contidos e das actividades, así como a funcionalidade e a adecuac

CA6.6 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

- Contextualizar a intervención educativa en relación co marco lexislativo e os fins da institución.

-  Determinar  os  obxectivos  da  intervención  educativa  en  relación  cos  niveis  de  planificación,  os elementos que a compoñen e os criterios

de formulación, nos ámbitos formais e non formais

-   Determinar   as   estratexias   metodolóxicas   que se deben aplicar   consonte   os   modelos psicopedagóxicos

-  Determinar  e  organizar  os  recursos  materiais  e  persoais,  os  espazos  e  os  tempos,  consonte  a normativa legal e aplicando criterios

pedagóxicos na intervención educativa na infancia.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-  Planificar  as  actividades  de  educación  formal  e  non  formal  en  relación  cos  obxectivos  da programación e coas características dos cativos

e das cativas.

-  Deseñar  a  avaliación  dos  procesos  de  intervención,  seleccionando  o  modelo,  as  estratexias,  as técnicas e os instrumentos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test e/ou preguntas curtas e/ou verdadeiro/falso.

As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta)

Aquelas que non estean marcadas , tal e como se solicita na proba, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

A proba terá carácter eliminatorio.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados co deseño de programacións no ámbito da

educación formal ou non formal.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0014 Expresión e comunicación 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA FOUZ CALVETE,SERXIO CARREIRA TRIGO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas características individuais e
do grupo a que se dirixan.
RA2 - Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas, e relaciona as súas características co momento evolutivo das
persoas destinatarias.

RA3 - Pon en práctica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral en relación cos obxectivos previstos.

RA5 - Avalía o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e da comunicación, e argumenta as variables salientables e os
instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características dos tipos de expresión en función da idade das persoas destinatarias.

CA1.2 Analizáronse as teorías sobre a relación entre a linguaxe e o pensamento en cativos e cativas de cero a seis anos.

CA1.3 Analizáronse as teorías da adquisición da linguaxe en nenos e nenas de cero a seis anos.

CA1.4 Formuláronse obxectivos, propuxéronse actividades e definíronse espazos favorecedores do desenvolvemento da expresión e a comunicación
adecuados ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.5 Estableceuse unha distribución temporal das actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación para se adaptar ás
características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA1.6 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para a expresión e a comunicación infantil.

CA1.7 Valorouse a expresión como elemento esencial para a observación do desenvolvemento infantil.

CA2.1 Identificáronse os recursos das formas de expresión e de comunicación dirixidos á poboación infantil.

CA2.2 Identificáronse as características do recurso.

CA2.3 Xustificáronse as posibilidades didácticas e o valor educativo dos recursos seleccionados en galego e en castelán.

CA2.4 Describíronse as normas de seguridade aplicables a cada recuso.

CA2.5 Definíronse os criterios salientables que en cada recurso permitan a selección.

CA2.6 Relacionouse o momento evolutivo do cativo ou da cativa coas características do recurso seleccionado.

CA3.6 Identificáronse os principais trastornos e as alteracións máis salientables no desenvolvemento da expresión oral.

CA3.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA3.10 Identificáronse os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Seleccionouse o instrumento de avaliación apropiado ás características individuais e á idade do neno ou da nena.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Elaboráronse instrumentos de observación no seguimento da evolución expresiva e comunicativa dos pequenos e das pequenas.

CA5.4 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA5.5 Rexistráronse os datos derivados da avaliación no soporte establecido.

CA5.6 Interpretouse a información recollida do proceso de avaliación.

CA5.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA5.8 Elaborouse a documentación dirixida ás familias e a outro persoal profesional.

CA5.9 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Selecciona recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas, e relaciona as súas características co momento evolutivo das
persoas destinatarias.

RA3 - Pon en práctica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral en relación cos obxectivos previstos.

RA4 - Pon en práctica actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e corporal en
relación cos obxectivos previstos e coas estratexias e os recursos apropiados.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Valorouse a importancia de adecuar os recursos ás características evolutivas dos cativos e das cativas.

CA2.8 Valorouse a necesidade da biblioteca infantil como recurso para o desenvolvemento da expresión e da comunicación dos nenos e das nenas de
cero a seis anos.

CA3.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA3.2 Realizáronse as actividades de desenvolvemento da expresión oral axustándose á planificación temporal.

CA3.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA3.4 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión oral en cativos e cativas.

CA3.5 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais no desenvolvemento da actividade.

CA3.8 Valorouse a importancia de respectar a lingua materna dos pequenos e das pequenas.

CA3.9 Valorouse a coherencia da realización das actividades coa planificación.

CA4.1 Organizáronse os espazos en función da actividade e das características do grupo.

CA4.2 Realizáronse as actividades axustándose á planificación temporal.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Preparáronse os recursos materiais propios da actividade.

CA4.4 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades para o desenvolvemento da expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-
matemática e corporal na infancia.

CA4.5 Elaboráronse materiais que potencien a adquisición e o desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical e corporal na infancia.

CA4.6 Respectáronse os ritmos e as necesidades individuais.

CA4.7 Seleccionáronse estratexias de intervención promotoras dun clima de afecto e confianza.

CA4.8 Valorouse a coherencia entre a realización das actividades e a planificación.

CA4.9 Respondeuse ante as continxencias.

CA4.10 Xeráronse contornos de intervención seguros.

CA4.11 Valoráronse as expresións de aproximación á linguaxe gráfica.

Mínimos exixibles.

1. Planificar estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión e a comunicación en relación coas características

individuais e do grupo a que se dirixan.

2. Seleccionar recursos de expresión e comunicación dirixidos aos nenos e ás nenas, e relacionar as súas características co momento evolutivo

das persoas destinatarias.

3. Poñer en práctica estratexias e actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión oral en relación cos obxectivos previstos.

4. Poñer en práctica actividades favorecedoras do desenvolvemento da expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lóxico-matemática e corporal

en relación cos obxectivos previstos e coas estratexias e os recursos apropiados.

5. Avaliar o proceso e o resultado da intervención realizada no ámbito da expresión e da comunicación, e argumentar as variables salientables e os

instrumentos de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A proba contará con dúas partes:

- 1ª parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

- 2ª parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que

non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta primeira proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exercicio escrito con preguntas tipo test de resposta única e/ou preguntas curtas. As

preguntas incorrectas e as que queden sen responder (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar correctamente marcadas no exame (rodeando a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas

non marcadas correctamente ou que deixen lugar a dúbidas, contaranse negativamente.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

- Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos e consistirá na resolución de dous supostos prácticos por escrito e/ou simulacións de situacións reais

no contexto profesional da educación infantil e relacionados co desenvolvemento dos criterios de avaliación establecidos para esta parte da proba.

- O instrumento necesario para a súa realización será bolígrafo azul ou negro.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0017 Habilidades sociais 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo MARCOS PÉREZ CARDOSO,MARÍA ISABEL SUÁREZ FERNÁNDEZ,MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA1.9 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede.

CA1.10 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal e de comunicación
axeitadas.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.9 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA2.10 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

Todos os CA  citados nos apartados anteriores son imprescindibles para lograr os resultados de aprendizaxe do módulo de Habilidades Sociais, e

polo tanto considéranse mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva.

Criterios de Cualificación:

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco. Para acadar o cinco final hai

que superar cada unha das partes da proba como mínimo con un cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

Para acadar o 5 na primeira parte da proba hai que contestar correctamente 50 das 100 preguntas tipo test do exame de resposta única. Cada

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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pregunta correcta vale 0.10 puntos; as preguntas incorrectas descontaranse con 0.05 puntos e as preguntas en branco restarán 0.03 cada unha.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda que consistirá na resolución dun suposto práctico que versará

sobre algunas das cuestión prácticas do módulo. Este puntuarase de 1 a 10 puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non poderán ser cualificadas nesta segunda parte, e a nota máxima que poderá asignarse

será de 4 puntos.

Cualificación final da proba: a cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada una

das partes, expresada numéricamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Teórica: exame tipo test de 100 preguntas con diferentes tipos de resposta (V/F, SÍ/NON, elixe a opción correcta,..). Cada resposta correcta vale

0,10 puntos, e cada unha das respostas incorrectas ou sen contestar (en branco) restan 0,05 puntos.Para superar o exame é necesario obter un

total de 5 puntos.

Esta proba terá carácter eliminatorio.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte da proba.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo ALEJANDRA GRAÑA GONZÁLEZ,MÓNICA PÉREZ MOURIÑO,RITA LUSTRES ALONSO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado RITA LUSTRES ALONSO

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a cativos e cativas en acollemento en centros de menores, analizando o
modelo de atención á infancia da institución e a normativa legal vixente.
RA2 - Planifica programas e actividades de intervención con familias e xustifica o papel desa intervención na educación e no desenvolvemento integral dos
cativos e das cativas.
RA3 - Pon en práctica actividades socioeducativas dirixidas a nenos e nenas en situación de risco ou en acollemento en centros de menores, en relación
cos obxectivos e coas estratexias metodolóxicas da intervención.
RA4 - Pon en práctica actividades e estratexias que favorezan a colaboración da familia no proceso socioeducativo dos pequenos e das pequenas en
relación coas súas características, coas súas necesidades e cos obxectivos da intervención.
RA5 - Avalía o proceso e o resultado das intervencións socioeducativas cos cativos e as cativas en acollemento en centros de menores en relación coa
avaliación das variables salientables e os protocolos establecidos na institución.

RA6 - Avalía o proceso e o resultado das intervencións con familias, identifica as variables salientables no proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as diferenzas entre os tipos de modelos de atención á infancia na Unión Europea.

CA1.2 Identificáronse e describíronse as características máis salientables da rede de servizos sociais de atención á infancia.

CA1.3 Analizouse a lexislación en relación aos servizos de atención á infancia.

CA1.4 Describiuse a estrutura organizativa e funcional dos centros de atención á infancia.

CA1.5 Identificáronse os documentos que regulan a intervención socioeducativa nos centros de menores.

CA1.10 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

CA2.1 Identificouse e describiuse a influencia das pautas de crianza na familia no desenvolvemento integral dos cativos e das cativas.

CA2.2 Describíronse programas de axuda e intervención con familias desde os ámbitos educativo e social.

CA2.4 Identificáronse os criterios educativos, os aspectos formais e as actitudes que se deben ter en conta en relación á colaboración coas familias.

CA2.5 Valorouse a importancia da colaboración entre familia e institución nos primeiros anos.

CA2.6 Describíronse os problemas e os indicadores asociados ás familias en situación de risco social.

CA2.7 Identificáronse os indicadores e os requisitos que sinalan a existencia de maltrato.

CA2.9 Valorouse o papel da persoa educadora na detección e na comunicación das situacións de risco e maltrato infantil.

CA2.10 Valorouse a necesidade de manter unha actitude respectuosa cara á diversidade de situacións familiares.

CA3.5 Valorouse a necesidade de xerar un clima familiar, de seguridade afectiva e de confianza.

CA3.10 Xustificouse a necesidade do traballo en equipo e da colaboración con outro persoal profesional.

CA4.1 Identificáronse as canles de participación das familias na institución.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse as canles de participación das familias acolledoras e/ou adoptivas na institución.

CA4.3 Identificáronse as necesidades educativas e de participación da familia.

CA4.10 Valorouse a importancia das habilidades sociais da persoa educadora nas relacións coa familia.

CA5.2 Establecéronse as estratexias, as técnicas e os instrumentos de seguimento e avaliación da intervención.

CA5.4 Interpretouse correctamente a información obtida.

CA5.5 Identificáronse os aspectos que cumpra modificar na intervención.

CA5.6 Propuxéronse as medidas necesarias para mellorar a intervención.

CA5.8 Identificáronse situacións que requiran a participación doutro persoal profesional, así como as pautas de actuación.

CA5.10 Valorouse a importancia de salientar os aspectos positivos da evolución do cativo ou da cativa na información facilitada á familia.

CA6.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.2 Deseñáronse o seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a situación familiar, as necesidades educativas da familia, as
posibilidades e os desexos familiares de participación.

CA6.7 Valorouse a necesidade da participación da familia na avaliación da intervención.

CA6.8 Valorouse a importancia de manter unha actitude permanente de mellora na eficacia e na calidade do servizo.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a cativos e cativas en acollemento en centros de menores, analizando o
modelo de atención á infancia da institución e a normativa legal vixente.
RA2 - Planifica programas e actividades de intervención con familias e xustifica o papel desa intervención na educación e no desenvolvemento integral dos
cativos e das cativas.
RA3 - Pon en práctica actividades socioeducativas dirixidas a nenos e nenas en situación de risco ou en acollemento en centros de menores, en relación
cos obxectivos e coas estratexias metodolóxicas da intervención.
RA4 - Pon en práctica actividades e estratexias que favorezan a colaboración da familia no proceso socioeducativo dos pequenos e das pequenas en
relación coas súas características, coas súas necesidades e cos obxectivos da intervención.
RA5 - Avalía o proceso e o resultado das intervencións socioeducativas cos cativos e as cativas en acollemento en centros de menores en relación coa
avaliación das variables salientables e os protocolos establecidos na institución.

RA6 - Avalía o proceso e o resultado das intervencións con familias, identifica as variables salientables no proceso e xustifica a súa elección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Formuláronse obxectivos acordes coas características dos nenos e das nenas, e do modelo socioeducativo do centro.

CA1.7 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias de intervención adecuadas.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Prevíronse os espazos e os tempos necesarios.

CA1.9 Establecéronse as canles e os mecanismos de coordinación e intercambio de información con outro persoal profesional implicadas no proceso.

CA2.3 Propuxéronse estratexias, actividades e recursos para favorecer a participación da familia e, de ser o caso, mellorar a súa competencia educativa.

CA2.8 Concretáronse os protocolos de actuación tras a detección de situacións de risco ou maltrato na familia.

CA3.1 Empregáronse técnicas e instrumentos para a obtención de información.

CA3.2 Identificáronse as características e as necesidades do grupo, así como o contexto asignado.

CA3.3 Organizáronse os espazos e os recursos materiais e humanos.

CA3.4 Aplicáronse estratexias metodolóxicas.

CA3.6 Favoreceuse a conciliación das rutinas do centro cos ritmos individuais.

CA3.7 Resolvéronse as situacións de urxencia e os imprevistos.

CA3.8 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade.

CA3.9 Adoptáronse actitudes de escoita das propostas dos pequenos e das pequenas, e permitíuselles participar nas decisións que lles afecten.

CA4.4 Preparáronse guións para reunións e entrevistas coas familias.

CA4.5 Realizáronse reunións e entrevistas seguindo obxectivos e guións establecidos.

CA4.6 Mantívose unha actitude receptiva das iniciativas e das propostas de participación das familias.

CA4.7 Organizáronse os recursos, os espazos e os tempos consonte os obxectivos da actividade.

CA4.8 Respondeuse ante situacións imprevistas.

CA4.9 Mantívose unha actitude positiva na relación coas familias.

CA4.11 Adaptouse a comunicación ás características das familias.

CA5.1 Deseñáronse ou seleccionáronse instrumentos axeitados para obter información dos cativos e das cativas.

CA5.3 Aplicáronse os instrumentos de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA5.7 Déuselles información aos membros do equipo seguindo os protocolos establecidos.

CA5.9 Déuselles información ás familias acerca do progreso do neno ou da nena, de xeito individualizado e comprensible.

CA6.2 Deseñáronse o seleccionáronse instrumentos adecuados para obter información sobre a situación familiar, as necesidades educativas da familia, as
posibilidades e os desexos familiares de participación.

CA6.3 Aplicáronse correctamente os instrumentos de avaliación.

CA6.4 Recolléronse e interpretáronse correctamente os datos.

CA6.5 Identificáronse as desviacións respecto ao previsto na intervención.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Propuxéronse medidas de corrección en situacións problemáticas.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición de todos os criterios de avaliación asociados aos resultados de

aprendizaxe. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

-Planificar programas e actividades de intervención socioeducativa dirixidos a cativos e cativas en acollemento en centros de menores, analizando

o modelo de atención á infancia da institución e a normativa legal vixente.

-Planificar programas e actividades de intervención con familias e xustificar o papel desa intervención na educación e no desenvolvemento integral

dos cativos e das cativas.

-Deseñar actividades socioeducativas dirixidas a nenos e nenas en situación de risco ou en acollemento en centros de menores, en relación cos

obxectivos e coas estratexias metodolóxicas da intervención

-Deseñar actividades e estratexias que favorezan a colaboración da familia no proceso socioeducativo dos pequenos e das pequenas en relación

coas súas características, coas súas necesidades e cos obxectivos da intervención

-Avaliar o proceso e o resultado das intervencións socioeducativas cos cativos e as cativas en acollemento en centros de menores en relación coa

avaliación das variables salientables e os protocolos establecidos na institución

-Avaliar o proceso e o resultado das intervencións con familias, identificar as variables salientables no proceso e xustificar a súa elección.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test e/ou preguntas curtas e/ou verdadeiro/falso.

As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

4.a) Primeira parte da proba
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As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta)

Aquelas que non estean marcadas , tal e como se solicita na proba, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

A proba terá carácter eliminatorio.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para a súa realización serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0020 Primeiros auxilios 02019/2020 053

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

Profesorado asignado ao módulo MERCEDES FERNÁNDEZ BARREIRO,SILVIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.
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MINIMOS EXIXIBLES

No RA 1 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 1.10

No RA 2 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 2.4 e CA 2.10

No RA 3 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 3.1

No RA 4 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 4.2

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- As probas son eliminatorias e avaliaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesaria obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas para

acadar unha avaliación positiva.

- As notas expresaranse sempre en números enteiros, sen decimais, aproximando á unidade máis cercana; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase

á unidade anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes

(teórica e práctica), expresada en números enteiros, redondeada á unidade máis próxima; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase á unidade

anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

- Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera  parte da proba ás persoas aspirantes que leven a cabo actuacións de tipo

fraudulento ou incumpran as normas de protección, prevención e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas e

para o resto do grupo e para as instalacións durante a realización das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta proba constara  dun examen de pregunas a desenrrolar y/o de resposta curta y/o de tipo test. Para aprobar o módulo é condición

imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

consta dos seguientes instrumentos:

- Realiza a valoración inical da sistencia unha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

- Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.

- Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol a persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicacion

aplicadas.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Se realizara un exercicio de SVB co maniqui adulto e outro exercicio de SVB pediatrico.

Se realizara un exercicio de OVACE no adulto e pediatrico.

Se realizara ademais do exercicio práctico anteriormente citado, un exercicio escrito de un caso práctico o/u un procedemento.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

Instrumentos

Lista de observacion que versaran sobre:
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-Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Educación infantil Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 02019/2020 0187

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

Profesorado asignado ao módulo EDUARDO QUINTELA CASAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no
desenvolvemento infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da
animación infantil.

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas etapas do desenvolvemento infantil.

RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os recursos necesarios.

RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características do xogo nos nenos e nas nenas.

CA1.2 Analizouse a evolución e a importancia do xogo durante o desenvolvemento infantil.

CA1.3 Valorouse a importancia de incorporar aspectos lúdicos no proceso de ensino e aprendizaxe.

CA1.6 Recoñeceuse a importancia do xogo como factor de integración, adaptación social, igualdade e convivencia.

CA1.7 Analizáronse as técnicas e os recurso do xogo: cesto dos tesouros e xogo heurístico.

CA1.8 Analizáronse proxectos que utilicen o xogo como eixe de intervención, no ámbito formal e non formal.

CA1.10 Valorouse a importancia do xogo no desenvolvemento infantil e como eixe metodolóxico da intervención educativa.

CA2.1 Describíronse os principios, os obxectivos e as modalidades da animación infantil.

CA2.2 Identificáronse os tipos de centros que ofrecen actividades de xogo infantil.

CA2.3 Analizouse a lexislación, as características, os requisitos mínimos de funcionamento, as funcións e o persoal.

CA2.4 Identificáronse as características e as prestacións do servizo ou do equipamento lúdico.

CA2.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información na planificación de proxectos lúdico-recreativos.

CA3.5 Analizáronse os elementos da planificación de actividades lúdicas.

CA3.7 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.

CA3.8 Valorouse a actitude do persoal profesional con respecto ao tipo de intervención.

CA4.1 Analizáronse tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos
nenos e das nenas.

CA4.2 Valoráronse as novas tecnoloxías como fonte de información.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Identificáronse xoguetes para espazos pechados e abertos adecuados á idade.

CA4.7 Analizouse a necesidade das adaptacións nos recursos lúdicos coa aplicación de axudas técnicas.

CA4.9 Analizouse a lexislación en materia de uso e seguridade de xoguetes.

CA4.10 Recoñeceuse a necesidade da adecuación ás condicións de seguridade dos xoguetes infantís.

CA5.2 Xustificouse a necesidade de diversidade no desenvolvemento de actividades lúdicas.

CA5.5 Identificáronse os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención.

CA5.8 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

CA6.1 Identificáronse as condicións e os métodos necesarios para realizar unha avaliación da actividade lúdica.

CA6.5 Extraéronse as conclusións e explicáronse as consecuencias derivadas, para o axuste ou para a modificación do proxecto.

CA6.6 Valorouse o uso das novas tecnoloxías como fonte de información.

CA6.7 Identificáronse as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Contextualiza o modelo lúdico na intervención educativa e valórao tendo en conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no
desenvolvemento infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.
RA2 - Deseña proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e co servizo en que se desenvolva, así como cos principios da
animación infantil.

RA3 - Deseña actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

RA4 - Selecciona xoguetes para actividades lúdicas e relaciona as súas características coas etapas do desenvolvemento infantil.

RA5 - Pon en práctica actividades lúdicas en relación cos obxectivos establecidos e os recursos necesarios.

RA6 - Avalía proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustifica as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Establecéronse similitudes e diferenzas entre as teorías do xogo.

CA1.5 Relacionouse o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil.

CA1.9 Incorporáronse elementos lúdicos na intervención educativa.

CA2.5 Aplicáronse os elementos da programación no deseño do proxecto lúdico.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Establecéronse espazos de xogo tendo en conta o tipo de institución, os obxectivos previstos, as características dos cativos e das cativas, os
materiais de que se dispoña, o orzamento e o tipo de actividade para realizar neles.

CA2.8 Definíronse os criterios de selección dos materiais e das actividades para realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de
avaliación e dos elementos de seguridade nos lugares de xogos.

CA2.9 Tívose en conta a xestión e a organización de recursos humanos e materiais no deseño do proxecto lúdico.

CA2.10 Adaptouse un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, para un centro ou para unha institución concretos.

CA2.11 Valorouse a importancia de xerar contornos seguros.

CA3.1 Tívose en conta o momento evolutivo no deseño das actividades lúdicas.

CA3.2 Enumeráronse e clasificáronse actividades lúdicas atendendo a criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de
participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais necesarios.

CA3.3 Tivéronse en conta as características e o nivel de desenvolvemento dos pequenos e das pequenas para a programación de actividades lúdico-
recreativas.

CA3.4 Compiláronse xogos tradicionais relacionados coa idade.

CA3.6 Relacionouse o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas capacidades que desenvolven.

CA4.3 Elaborouse un catálogo de xoguetes infantís acaídos para a idade.

CA4.4 Compiláronse xoguetes tradicionais en relación coa idade.

CA4.6 Enumeráronse e clasificáronse xoguetes atendendo a criterios de idade, espazo de realización, papel do persoal educador, número de
participantes, capacidades que desenvolven, relacións que se establecen e materiais necesarios.

CA4.8 Establecéronse criterios para a disposición, a utilización e a conservación de materiais lúdicos.

CA5.1 Tívose en conta a adecuación das actividades para os obxectivos establecidos na súa posta en práctica.

CA5.3 Organizáronse os espazos, os recursos e os materiais tendo en conta as características evolutivas das persoas destinatarias, en función das súas
idades e consonte os obxectivos previstos.

CA5.4 Estableceuse unha distribución temporal das actividades en función da idade das persoas destinatarias.

CA5.6 Realizáronse xoguetes con materiais adecuados á etapa.

CA5.7 Realizáronse as actividades lúdico-recreativa axustándose á planificación temporal.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA6.3 Aplicáronse técnicas e instrumentos de avaliación a distintas situacións lúdicas, tendo en conta criterios de fiabilidade, validez, utilidade e
pragmatismo para as persoas usuarias da información.

CA6.4 Elixiuse e aplicouse a técnica acaída segundo a finalidade do rexistro.

Para a superación do módulo o alumnado deberá demostrar a competencia profesional necesaria para:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Contextualizar o modelo lúdico na intervención educativa e valoralo tendo en conta as teorías sobre o xogo, a súa evolución, a súa importancia no

desenvolvemento infantil e o seu papel como eixe metodolóxico.

- Relacionar o xogo coas dimensións do desenvolvemento infantil

- Deseñar proxectos de intervención lúdicos en relación co contexto, co equipamento e coservizo en que se desenvolva, así como cos principios da

animación infantil.

- Describir os principios, os obxectivos e as modalidades da animación infantil.

- Definir os criterios de selección dos materiais e das actividades para realizar, de organización e recollida de materiais, das técnicas de avaliación

e dos elementos de seguridade nos lugares de xogos.

- Adaptar un proxecto tipo de intervención lúdico-recreativa para un programa, para un centro ou para unha institución concretos.

- Deseñar actividades lúdicas en relación coas teorías do xogo e co momento evolutivo en que se ache o cativo ou a cativa.

- Enumerar e clasificar actividades lúdicas atendendo a criterios como as idades, os espazos, o papel do persoal técnico, o número de

participantes, as capacidades que desenvolven, as relacións que se establecen e os materiais necesarios.

- Analizar os elementos da planificación de actividades lúdicas.

- Relacionar o significado dos xogos máis frecuentes na etapa infantil coas capacidades que desenvolven.

- Seleccionar xoguetes para actividades lúdicas e relacionar as súas características coas etapas do desenvolvemento infantil.

- Analizar tipos de xoguetes, as súas características, a súa función e as capacidades que contribúen a desenvolver o proceso evolutivo dos nenos

e das nenas.

- Identificar os trastornos máis comúns e as alternativas de intervención.

- Adaptar xogos ás necesidades específicas de apoio que poidan presentar nenos e nenas.

- Avaliar proxectos e actividades de intervención lúdica, e xustificar as técnicas e os instrumentos de observación seleccionados.

- Identificar as condicións e os métodos necesarios para realizar unha avaliación da actividade lúdica.

- Identificar as adaptacións requiridas polo xogo nun suposto práctico de observación de actividade lúdica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba- Carácter teórico: Será eliminatoria. Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter
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unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba- Carácter práctico: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio. Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte da proba escrita ten carácter eliminatorio. As preguntas serán de tipo test e/ou de resposta curta. As respostas incorrectas ou sen

resposta terán penalización no cómputo de respostas acertadas. A proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Os/as aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

Os/as aspirantes que superen esta primeira parte da proba poderán presentarse a unha segunda proba de carácter práctico.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta proba consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos en relación aos contidos do módulo e o/a aspirante deberá resolvelos en

tempo e forma. Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, sendo necesaria unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para acadar unha

avaliación positiva.

O instrumento necesario para a realización da proba será: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tipex.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0341 Apoio á intervención educativa 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo LUISA FERNANDA ARÍS GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar

RA2 - Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización

RA3 - Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás
necesidades do alumnado
RA4 - Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa
responsable da titoría do alumnado, polas vías establecidas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo

CA1.2 Describíronse as estruturas organizativas dos centros que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

CA1.4 Identificáronse os niveis de concreción curricular e os elementos básicos do currículo

CA1.6 Identificáronse as características, os obxectivos, a organización e o funcionamento dos programas de atención á diversidade

CA1.7 Identificouse a estrutura organizativa e funcional do equipo interdisciplinar de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo

CA1.8 Identificouse o ámbito de actuación do técnico no contexto da atención á diversidade nos centros educativos

CA2.1 Describíronse a estrutura e os elementos dunha adaptación curricular

CA2.3 Identificáronse as actividades que cumpra realizar co alumnado analizando as adaptacións curriculares individuais

CA2.6 Identificáronse as medidas de acceso ao currículo establecidas nunha adaptación curricular

CA2.8 Describíronse as funcións do persoal técnico para promover a participación nas actividades complementarias das persoas destinatarias

CA3.6 Identificáronse axudas técnicas para favorecer a autonomía na aula

CA3.7 Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na adaptación de materiais curriculares ás características do alumnado

CA3.8 Sensibilizáronse as persoas que interveñan no proceso educativo sobre a importancia de xerar ámbitos seguros

CA4.1 Describíronse as técnicas e os instrumentos para o control e o seguimento do apoio á intervención educativa

CA4.2 Identificáronse as actividades de avaliación do programa educativo

CA4.4 Identificáronse indicadores de avaliación nas adaptacións curriculares da intervención educativa

CA4.6 Formalizáronse instrumentos de avaliación para avaliar a aplicación de técnicas de prevención de accidentes na aula

2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar

RA2 - Organiza o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización

RA3 - Desenvolve actividades de apoio á intervención educativa adecuando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás
necesidades do alumnado
RA4 - Realiza o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmítelle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa
responsable da titoría do alumnado, polas vías establecidas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as persoas susceptibles da intervención do técnico no contexto educativo

CA1.3 Analizouse a lexislación relativa á atención á diversidade nos centros educativos

CA1.5 Relacionouse a intervención educativa dirixida ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co proxecto educativo e os
documentos de programación do centro

CA1.9 Valorouse a importancia da planificación e o traballo en equipo no proceso de intervención educativa

CA2.2 Relacionáronse necesidades educativas específicas de apoio educativo coas adaptacións curriculares requiridas

CA2.4 Aplicáronse técnicas para a programación de actividades de apoio á intervención educativa atendendo aos principios de inclusión e individualización

CA2.5 Seleccionáronse criterios metodolóxicos de acordo cos obxectivos da institución, co marco curricular e coas necesidades e os intereses do
alumnado

CA2.7 Valorouse o papel das actividades complementarias na integración escolar

CA3.1 Organizouse o espazo e a moblaxe atendendo aos criterios establecidos na programación e ás características das persoas destinatarias

CA3.2 Estableceuse a secuencia da actividade atendendo á temporalización establecida na programación

CA3.3 Seleccionáronse materiais curriculares acordes coas directrices establecidas polo equipo interdisciplinar

CA3.4 Adecuáronse os materiais curriculares ás características do alumno ou a alumna

CA3.5 Aplicáronse criterios de organización do espazo, de materiais e da moblaxe que garantan a accesibilidade e o cumprimento da normas de
seguridade e hixiene

CA4.3 Seleccionáronse as estratexias e as técnicas de avaliación das actividades de apoio á intervención educativa

CA4.5 Valorouse a importancia da avaliación en cada momento do proceso

CA4.7 Interpretouse a información obtida de diversos instrumentos

CA4.8 Argumentouse a importancia do proceso de seguimento na actividade do persoal técnico e na eficacia da intervención
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MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición  dos resultados de aprendizaxe asociados ao módulo de Apoio á

Intervención educativa. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

-Caracterizar o apoio á intervención educativa en relación coas competencias e co ámbito de actuación do persoal técnico no centro escolar.

-Organizar o apoio á intervención educativa aplicando as directrices do equipo interdisciplinar e os principios de inclusión e individualización.

-Desenvolver actividades de apoio á intervención educativa axeitando os materiais curriculares ás directrices do equipo interdisciplinar e ás

necesidades do alumnado.

-Realizar o seguimento dos procesos de apoio á intervención educativa, e transmitirlle a información ao equipo interdisciplinar ou á persoa

responsable da titoría do alumnado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos, sendo a nota máxima 10 puntos.

Para obter o 5 hai que realizar un exame escrito tipo test de resposta única, de 4 opcións posibles. As preguntas contestadas correctamente valen

0,2 puntos. As respostas incorrectas restan 0,1 puntos e as en branco restan tamén 0,1 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, dun máximo de 10 puntos.

A proba práctica consiste na resolución, por escrito, de 5 supostos prácticos.Todos son de resposta obrigatoria, non se pode deixar ningún en

branco, sen contestar.

Cada suposto vale 2 puntos, para superalo hai que obter 1 punto.

A cualificación final correspondente ao módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na segunda parte.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test de 50 preguntas de resposta única, de 4 opcións posibles.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta ou poñer un aspa).

Aquelas que non estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cintas ou líquidos

correctores, pero si o uso de lapis e goma de borrar.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun exame escrito no que se resolverán 5 supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte da proba.

En cada suposto terase en conta a coherencia e a concreción, así como a redacción, a limpeza, a presentación e as faltas de ortografía.
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Os instrumentos necesarios para a súa realización serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cintas ou líquidos correctores,

pero si o uso de lapis e goma de borrar.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade 02019/2020 0187

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ISABEL SUÁREZ FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o contorno de intervención desde a perspectiva de xénero, determinando as necesidades e as demandas da poboación destinataria e os
factores que afectan a súa calidade de vida

RA2 - Deseña estratexias para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, analizando recursos, servizos e accións con perspectiva de xénero

RA3 - Organiza accións para informar e sensibilizar sobre o traballo non remunerado desenvolvido polas mulleres no ámbito doméstico, seleccionando
estratexias e técnicas para a visibilización e o recoñecemento do valor dos coidados para a vida
RA4 - Aplica estratexias para informar e sensibilizar sobre as medidas de conciliación en diferentes ámbitos e contextos de intervención, adecuándoas ás
tipoloxías de persoas, grupos sociais e colectivos
RA5 - Realiza actividades de control e seguimento da intervención en materia de igualdade, seleccionando instrumentos e indicadores para comprobar a
efectividade e o impacto desta

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os factores que afectan a calidade de vida das persoas e a relación desta coa conciliación da vida persoal, familiar e laboral

CA1.2 Detectáronse os tipos de discriminación que sofren homes e mulleres en diferentes ámbitos

CA1.4 Identificáronse as necesidades e as demandas, así como as causas de segregación entre homes e mulleres nos espazos público, privado e
doméstico

CA1.6 Definiuse o uso dos espazos e tempos que utilizan homes e mulleres na súa vida cotiá

CA2.1 Identificáronse organismos relacionados coa igualdade de oportunidades

CA2.2 Interpretouse o marco legal en materia de igualdade efectiva

CA2.3 Identificáronse os recursos, os servizos e as accións que se lle ofrecen á cidadanía nun contorno de intervención tipo

CA2.4 Identificouse o uso de recursos, espazos e tempos polos homes e as mulleres

CA2.5 Identificáronse criterios para a organización da información obtida sobre os recursos, os servizos e as accións existentes

CA3.1 Identificáronse as tarefas e os tempos dedicados ao traballo non remunerado dentro do ámbito doméstico

CA3.2 Establecéronse as repercusións do traballo non remunerado no ámbito doméstico, a nivel persoal e familiar, e na estrutura socioeconómica

CA3.3 Determináronse as consecuencias do traballo non remunerado para a calidade de vida das mulleres que o realizan

CA3.4 Analizouse o marco normativo

CA4.6 Argumentouse a importancia de ter en conta a diversidade das mulleres e das súas necesidades

CA4.7 Analizouse o papel do/da técnico/a no equipo de traballo en materia de igualdade de oportunidades

CA5.1 Identificáronse os momentos da avaliación

CA5.5 Identificáronse protocolos para a comunicación e a divulgación dos resultados

CA5.7 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade da intervención
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o contorno de intervención desde a perspectiva de xénero, determinando as necesidades e as demandas da poboación destinataria e os
factores que afectan a súa calidade de vida

RA2 - Deseña estratexias para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, analizando recursos, servizos e accións con perspectiva de xénero

RA3 - Organiza accións para informar e sensibilizar sobre o traballo non remunerado desenvolvido polas mulleres no ámbito doméstico, seleccionando
estratexias e técnicas para a visibilización e o recoñecemento do valor dos coidados para a vida
RA4 - Aplica estratexias para informar e sensibilizar sobre as medidas de conciliación en diferentes ámbitos e contextos de intervención, adecuándoas ás
tipoloxías de persoas, grupos sociais e colectivos
RA5 - Realiza actividades de control e seguimento da intervención en materia de igualdade, seleccionando instrumentos e indicadores para comprobar a
efectividade e o impacto desta

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Identificáronse as necesidades derivadas ou relacionadas coa desigualdade entre homes e mulleres

CA1.5 Definíronse, desde a perspectiva de xénero, as necesidades en diferentes ámbitos da poboación destinataria

CA1.7 Valorouse a importancia da incidencia do nesgo de xénero na valoración da autonomía e dependencia de homes e mulleres

CA2.6 Interpretáronse as necesidades en diferentes dimensións da saúde desde a perspectiva de xénero

CA2.7 Planificáronse estratexias para a igualdade

CA2.8 Establecéronse soportes de comunicación para dar a coñecer os servizos, os recursos e as accións do contorno de intervención

CA2.9 Valorouse a importancia de manter actualizada a información

CA3.5 Caracterizáronse estratexias e técnicas para a visibilización e o recoñecemento do traballo non remunerado

CA3.6 Seleccionáronse estratexias que potencian a corresponsabilidade de homes e mulleres dos coidados para a vida

CA3.7 Valorouse a importancia dos valores que se desenvolven a través da realización dos coidados para a vida

CA4.1 Definíronse desde a perspectiva de xénero as necesidades de información no ámbito da saúde, a educación, o lecer, a conciliación da vida persoal
e familiar, a mobilidade e a xestión de tempos

CA4.2 Seleccionáronse os recursos para atender as necesidades de persoas e colectivos

CA4.3 Adecuouse a información sobre os recursos, os espazos e os tempos á diversidade das persoas, grupos sociais e colectivos

CA4.4 Puxéronse en práctica accións para o cambio de usos do tempo de mulleres e homes

CA4.5 Realizáronse actividades para informar e sensibilizar sobre medidas de conciliación

CA5.2 Establecéronse criterios e indicadores para valorar o impacto das intervencións en materia de igualdade

CA5.3 Seleccionáronse instrumentos para valorar a eficacia, a eficiencia e a efectividade das accións en materia de igualdade efectiva

CA5.4 Aplicáronse instrumentos para o seguimento das accións desenvolvidas
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración, a presentación e a difusión de informes de avaliación e
memorias

Para acabar a avaliación positiva no presente módulo, o alumnado evidenciará a consecución de todos os resultados de aprendizaje e os seus

respectivos criterios de avaliación. Os criterios de avaliación (C.A.) que se consideran imprescindibles para acadar os diferentes resultados de

aprendizaxe (R.A) do módulo e para os que se establecen uns mínimos esixibles son todos os que figuran a seguir:

CA1.1. Identificáronse os factores que afectan a calidade de vida das persoas e a relación desta coa conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

10%

CA1.2. Detectáronse os tipos de discriminación que sofren homes e mulleres en diferentes ámbitos. 10%

CA1.3. Identificáronse as necesidades derivadas ou relacionadas coa desigualdade entre homes e mulleres. 15%

CA1.4. Identificáronse as necesidades e as demandas, así como as causas de segregación entre homes e mulleres nos espazos público, privado e

doméstico. 10%

CA1.5. Definíronse, desde a perspectiva de xénero, as necesidades en diferentes ámbitos da poboación destinataria.10%

CA1.6. Definiuse o uso dos espazos e tempos que utilizan homes e mulleres na súa vida cotiá. 15%

CA2.6.  Interpretáronse as necesidades en diferentes dimensións da saúde desde a perspectiva de xénero. 10%

CA2.1. Identificáronse organismos relacionados coa igualdade de oportunidades. 15%

CA2.2. Interpretouse o marco legal en materia de igualdade efectiva. 15%

CA2.3. Identificáronse os recursos, os servizos e as accións que se lle ofrecen á cidadanía nun contorno de intervención tipo. 20%

CA2.7. Planificáronse estratexias para a igualdade.

2.7.1. Deseñáronse estratexias para a igualdade. 15%

CA2.8. Establecéronse soportes de comunicación para dar a coñecer os servizos, os recursos e as accións do contorno de intervención. 15%

CA3.1. Identificáronse as tarefas e os tempos dedicados ao traballo non remunerado dentro do ámbito doméstico. 10%.

CA3.2. Establecéronse as repercusións do traballo non remunerado no ámbito doméstico, a nivel persoal e familiar, e na estrutura socioeconómica.

15%

CA3.3. Determináronse as consecuencias do traballo non remunerado para a calidade de vida das mulleres que o realizan.CA3.4. Analizouse o

marco normativo. 15%

CA3.4. Analizouse o marco normativo. 20%.

CA3.5. Caracterizáronse estratexias e técnicas para a visibilización e o recoñecemento do traballo non remunerado. 10%

CA3.6. Seleccionáronse estratexias que potencian a corresponsabilidade de homes e mulleres dos coidados para a vida. 20%

CA4.1. Definíronse desde a perspectiva de xénero as necesidades de información no ámbito da saúde, a educación, o lecer, a conciliación de vida

persoal e a familiar, a mobilidade e a xestión de tempos. 25%.

CA4.2. Seleccionáronse os recursos para atender as necesidades de persoas e colectivos. 25%.

CA4.3. Adecuouse a información sobre os recursos, os espazos e os tempos á diversidade das persoas, grupos sociais e colectivos.10%

CA4.4. Puxéronse en práctica accións para o cambio de usos do tempo de mulleres e homes. 10%

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.5. Realizáronse actividades para informar e sensibilizar sobre medidas de conciliación. 10%

CA4.7. Analizouse o papel do/da técnico/a no equipo de traballo en materia de igualdade de oportunidades.10%

CA5.1. Identificáronse os momentos da avaliación. 20%.

CA5.2. Establecéronse criterios e indicadores para valorar o impacto das intervencións en materia de igualdade. 20%.

CA5.3. Seleccionáronse instrumentos para valorar a eficacia, a eficiencia e a efectividade das accións en materia de igualdade efectiva. 20%

CA5.4. Aplicáronse instrumentos para o seguimento das accións desenvolvidas.20%

A avaliación do módulo realizarse tomando como referencia os criterios de avaliación que recolle o currículo do ciclo, que expresan

subcompetencias da competencia que se indica no resultado de aprendizaje (RA) e avaliaranse a partir de evidencias que confirmen a súa

adquisición por parte do alumnado.

Dadas as características do réxime de Probras libres para o cal se elabora esta programación, as evidencias de competencia serán de dous tipos:

- De coñecemento; obteranse empregando probas escritas (cuestionarios, supostos prácticos...).

- De produto:  como a resolución de supostos prácticos. Avaliaranse  utilizando táboas de indicadores ou táboas de observación.

Para obter unha cualificación positiva é preciso superar cada Criterio de avaliación considerado mínimo exixible.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes da

proba segundo se indica no artigo 13 da Orde do 5 de abril de 2013, pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación:

Primeira parte: proba teórica: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Para a súa superación as persoas candidatas deberán

superar todos os CA para os que se establecen uns mínimos exixibles.

Segunda parte: proba práctica: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Cualificarase de cero a dez puntos Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán

cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro

puntos.

A referencia para establecermos os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación desta programación son os establecidos para o modulo

profesional no Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de

técnico superior en Promoción da Igualdade de Xénero.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

Consistirá nunha proba tipo test de 50 cuestións obxectivas con catro opcións cada unha, das cales só unha é a correcta. Cada pregunta

4.a) Primeira parte da proba
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contestada correctamente será valorado cunha décima de punto (0,1). Por cada dúas respostas erróneas anularase unha correcta e as non

respostadas non puntúan numéricamente.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

4.b) Segunda parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación para esta

parte.

A proba consistirá na resolución de varios supostos prácticos debidamente contextualizados.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

-Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. -Para a realización desta primeira

parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

-Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

-Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

-Non será posible saír durante os primeiros trinta minutos desde o comezo de cada parte da proba.

A proba desenvolverase en lingua galega e terá un tempo máximo de duración de dúas horas.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0339 Atención ás unidades de convivencia 02019/2020 0161

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA FOUZ CALVETE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía
de intervención social

RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional

RA3 - Deseña actividades do proxecto de intervención nas unidades de convivencia, para o que analiza as estratexias de intervención

RA4 - Organiza estratexias de intervención no ámbito da prevención de violencia doméstica, para o que analiza os factores persoais e sociais

RA5 - Desenvolve estratexias de intervención en violencia doméstica, tendo en conta as relacións entre as características da situación e o protocolo
establecido
RA6 - Realiza actividades para o control e o seguimento da intervención na unidade de convivencia, e xustifica a selección de estratexias, técnicas e
instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os modelos de intervención en unidades de convivencia

CA1.3 Identificáronse as características da intervención nos servizos de axuda a domicilio, programa de familia, teleasistencia e recursos residenciais para
colectivos específicos

CA1.4 Definíronse os obxectivos dunha intervención nunha unidade de convivencia

CA1.5 Describíronse as principais estratexias e técnicas para a intervención na unidades de convivencia

CA1.6 Definíronse as actividades dentro do proxecto de intervención coa unidade de convivencia

CA1.7 Determináronse as pautas para a intervención directa nas unidades de convivencia

CA2.1 Describíronse os factores que interveñen na adquisición de competencias necesarias para a autonomía das unidades de convivencia

CA2.2 Identificáronse os niveis de autonomía en diversas unidades de convivencia

CA2.3 Identificáronse as necesidades das unidades de convivencia nos ámbitos doméstico, persoal e relacional

CA3.1 Identificáronse os protocolos de actuación tendo en conta as características da unidade de convivencia

CA3.3 Determináronse estratexias e técnicas de apoio social e emocional na unidade de convivencia

CA3.5 Describíronse os apoios de comunicación e as axudas técnicas necesarias na unidade de convivencia

CA3.8 Definiuse o asesoramento á unidade de convivencia sobre as responsabilidades e as accións que deban asumir

CA4.1 Identificáronse os factores de risco en diversos colectivos

CA4.2 Identificáronse os niveis de prevención na intervención social

CA4.3 Describíronse accións preventivas para evitar que se produzan ou agraven situacións de violencia doméstica

CA5.1 Definíronse as características de posibles situacións de violencia doméstica
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Describíronse os factores de risco en situacións de violencia doméstica

CA5.5 Identificáronse os protocolos en situacións de violencia doméstica

CA6.1 Identificáronse os indicadores do proceso de control e seguimento da intervención en unidades de convivencia

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a intervención na unidade de convivencia tendo en conta a relación entre os modelos de intervención e os aspectos xerais da metodoloxía
de intervención social

RA2 - Organiza a intervención en unidades de convivencia, para o que analiza as necesidades destas nos ámbitos doméstico, persoal e relacional

RA3 - Deseña actividades do proxecto de intervención nas unidades de convivencia, para o que analiza as estratexias de intervención

RA4 - Organiza estratexias de intervención no ámbito da prevención de violencia doméstica, para o que analiza os factores persoais e sociais

RA5 - Desenvolve estratexias de intervención en violencia doméstica, tendo en conta as relacións entre as características da situación e o protocolo
establecido
RA6 - Realiza actividades para o control e o seguimento da intervención na unidade de convivencia, e xustifica a selección de estratexias, técnicas e
instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Analizáronse os recursos destinados á intervención en unidades de convivencia nos ámbitos estatal e autonómico

CA1.8 Valorouse o traballo en equipo para a planificación da intervención

CA2.4 Determináronse as necesidades de formación, información, supervisión e acompañamento da unidade de convivencia

CA2.5 Relacionáronse os obxectivos e as estratexias de intervención social coas necesidades que presenta a unidade de convivencia

CA2.6 Organizáronse os espazos, os recursos e os tempos necesarios para a posta en práctica da intervención nas unidades de convivencia tendo en
conta a xeración de ámbitos seguros

CA2.7 Relacionáronse as carencias e as alteracións na vida cotiá das unidades de convivencia coa intervención do persoal técnico superior en Integración
Social

CA2.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións de cada membro da unidade de convivencia

CA3.2 Planificáronse as actividades de organización das tarefas de mantemento do domicilio tendo en conta o proxecto de intervención

CA3.4 Previuse o apoio á xestión doméstica da unidade de convivencia

CA3.6 Deseñáronse itinerarios para a participación das persoas usuarias nos espazos e nas actividades de lecer e tempo libre

CA3.7 Establecéronse procesos e actividades de educación afectivo-sexual

CA3.9 Simulouse a resolución das continxencias na intervención en unidades de convivencia
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.10 Valorouse a importancia de que o trato dispensado ás persoas da unidade de convivencia se axuste aos criterios e ás normas de atención
establecidas

CA4.4 Deseñáronse estratexias que promovan a prevención de accións violentas

CA4.5 Seleccionáronse instrumentos e materiais que ofrezan información e a formación

CA4.6 Determináronse accións de sensibilización para as situacións de violencia doméstica e o seu ámbito

CA4.7 Elaboráronse actividades de sensibilización sobre o problema da violencia doméstica para todos os sectores da poboación

CA4.8 Valorouse o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na realización de accións preventivas

CA5.3 Analizáronse as prestacións dos servizos relacionados coa detección e a atención en situacións de violencia

CA5.4 Seleccionáronse os indicadores de violencia doméstica

CA5.6 Simulouse o acompañamento persoal, social e emocional en situacións de violencia doméstica

CA5.7 Aplicáronse técnicas de atención psicosocial para as persoas que sufriran unha situación de violencia doméstica

CA5.8 Valorouse o cumprimento das normas e dos  criterios establecidos no protocolo de actuación no relativo ao trato dispensado ás persoas que sufriran
violencia doméstica

CA6.2 Seleccionáronse as técnicas, os instrumentos e os protocolos para a realización do seguimento da intervención nas unidades de convivencia

CA6.3 Elaboráronse os instrumentos de avaliación que valoren internamente e externamente a intervención na unidade de convivencia

CA6.4 Aplicáronse técnicas e procedementos de avaliación para valorar o nivel de satisfacción das necesidades das unidades de convivencia

CA6.5 Rexistráronse os datos nos soportes establecidos polo equipo interdisciplinar

CA6.6 Transmitíuselles a información ás persoas implicadas na intervención, tanto directamente como indirectamente

CA6.7 Valorouse a necesidade de que o persoal técnico superior en Integración Social reflexione sobre as súas propias intervencións

CA6.8 Xustificouse a toma de decisións para modificar ou adaptar a intervención nas unidades de convivencia

Mínimos exixibles.

1. Planificar a intervención na unidade de convivencia, relacionando os modelos de intervención cos aspectos xerais da metodoloxía de

intervención social.

2. Organizar a intervención nas unidades de convivencia, analizando as súas necesidades no ámbito doméstico, persoal e relacional.

3. Diseñar actividades do proxecto de intervención nas unidades de convivencia, analizando as estratexias de intervención.

4.Organizar estratexias de intervención no ámbito da prevención de violencia doméstica, analizando os factores persoais e sociais.

5. Desenvolver estratexias de intervención en violencia doméstica, relacionando as características da situación co protocolo establecido.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A proba contará con dúas partes:

- 1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

- 2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte cualificarase de 0 a 10 puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta primeira proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exercicio escrito con preguntas tipo test de resposta única e/ou preguntas curtas. As

preguntas incorrectas e as que queden sen responder (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar correctamente marcadas no exame (rodeando a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas

non marcadas correctamente ou que deixen lugar a dúbidas, contaranse negativamente.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

- Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos e consistirá na solución por escrito dun caso práctico sobre atención a unidades de convivencia.

- O instrumento necesario para a súa realización será bolígrafo azul ou negro.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0337 Contexto da intervención social 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo COMBA CAMPOI GARCÍA,ESTEFANÍA GARCÍA AMOR (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ESTEFANÍA GARCÍA AMOR

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a dinámica social en relación cos conceptos e cos procesos psicolóxicos e sociolóxicos que a sustentan

RA2 - Caracteriza os procesos de integración e exclusión social, e identifica os factores sociolóxicos e psicolóxicos influentes

RA3 - Interpreta o marco da intervención social tendo en conta a relación entre a súa estrutura xurídica e administrativa, e a realidade en que se
desenvolve

RA4 - Determina os ámbitos de intervención social, e describe as características e as necesidades dos colectivos que os integran

RA5 - Caracteriza servizos e programas de intervención social en relación coas necesidades persoais e sociais ás que dan resposta

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Explicáronse os procesos básicos do desenvolvemento evolutivo do ser humano

CA1.2 Caracterizáronse os procesos que inflúen na conformación social da conduta e as actitudes

CA1.3 Describíronse os elementos que configuran a estrutura social e as relacións entre eles

CA1.4 Describíronse os procesos básicos que interveñen na dinámica e no cambio social

CA1.5 Identificáronse os factores que favorecen ou inhiben o cambio social

CA1.6 Identificáronse os factores que facilitan ou dificultan a participación social e comunitaria

CA2.1 Definíronse os conceptos psicolóxicos e sociolóxicos básicos relacionados cos procesos de inclusión e exclusión social

CA2.3 Identificáronse as principais causas da marxinación e da exclusión social

CA2.4 Identificáronse os indicadores xerais de marxinación e exclusión social

CA2.6 Diferenciouse entre necesidade e demanda social

CA2.8 Concretáronse os mecanismos e os procesos xerais de reinserción social

CA3.1 Explicáronse os antecedentes e a evolución das políticas de intervención social

CA3.2 Describiuse o actual marco xurídico e administrativo da intervención social

CA3.3 Relacionouse o marco xurídico dos sistemas de protección social coa realidade en que se desenvolven

CA3.4 Concretáronse os sectores de intervención social

CA3.6 Argumentouse a importancia dos sistemas de protección social como elemento de integración e estabilidade social

CA3.8 Describiuse o papel do persoal técnico en integración social no marco da intervención social

CA4.1 Describíronse as características biolóxicas, psicolóxicas e sociais asociadas a situacións ou risco de exclusión social
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse os colectivos que integran os ámbitos de intervención social

CA4.4 Identificáronse os factores influentes na situación ou no risco de exclusión social dos colectivos

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de información acerca dos colectivos de intervención

CA5.1 Identificáronse os enfoques, as modalidades e as estratexias de intervención social

CA5.4 Explicáronse as liñas xerais dos principais programas de intervención social e promoción de igualdade

CA5.5 Identificáronse os aspectos básicos da intervención social con diversos colectivos

CA5.6 Enumeráronse as principais prestacións e axudas ás que teñen dereito os colectivos

CA5.8 Concretáronse a importancia social, o ámbito de actuación e os límites do voluntariado na intervención social

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a dinámica social en relación cos conceptos e cos procesos psicolóxicos e sociolóxicos que a sustentan

RA2 - Caracteriza os procesos de integración e exclusión social, e identifica os factores sociolóxicos e psicolóxicos influentes

RA3 - Interpreta o marco da intervención social tendo en conta a relación entre a súa estrutura xurídica e administrativa, e a realidade en que se
desenvolve

RA4 - Determina os ámbitos de intervención social, e describe as características e as necesidades dos colectivos que os integran

RA5 - Caracteriza servizos e programas de intervención social en relación coas necesidades persoais e sociais ás que dan resposta

Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Argumentouse a necesidade de coñecer os aspectos básicos da dinámica social no deseño das intervencións

CA1.8 Explicouse o papel da perspectiva de xénero na dinámica e o cambio social

CA2.2 Explicáronse os procesos básicos asociados á integración e á exclusión social de persoas e colectivos

CA2.5 Describíronse as principais necesidades sociais

CA2.7 Argumentouse a influencia das necesidades sociais na marxinación e na exclusión social

CA3.5 Xustificouse a necesidade da protección social como un dereito das persoas

CA3.7 Valorouse a importancia da discriminación positiva nos procesos de igualdade

CA4.3 Explicáronse as características e as necesidades das persoas e dos colectivos susceptibles de exclusión social
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Describíronse as variables que inflúen nas situacións de necesidade nos sectores obxecto de intervención

CA4.6 Relacionáronse as características dos suxeitos e dos colectivos específicos coas demandas e as necesidades de intervención social

CA4.8 Valorouse a importancia de fundamentar a intervención nas necesidades das persoas destinatarias

CA5.2 Relacionáronse as principais organizacións e os principais servizos dirixidos á intervención social con diversos colectivos

CA5.3 Describíronse contextos e sistemas organizativos de intervención

CA5.7 Valorouse a importancia do apoio social na integración das persoas

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado demostre ser capaz de:

-Caracterizar a dinámica social en relación cos conceptos e cos procesos psicolóxicos e sociolóxicos que a sustentan

- Caracterizar os procesos de integración e exclusión social, e identificar os factores sociolóxicos e psicolóxicos influentes

- Interpretar o marco da intervención social tendo en conta a relación entre a súa estrutura xurídica e administrativa e a realidade en que se

desenvolve

- Determinar os ámbitos de intervención social e describir as características e as necesidades dos colectivos que os integran

- Caracterizar servizos e programas de intervención social en relación coas necesidades persoais e sociais a que dan resposta.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual

ou superior a 5 puntos. Terá carácter eliminatorio.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá caracter

eliminatorio. Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non serán cualificadas nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente á proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes , expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá unha proba escrita (exame) con preguntas de resposta breve, tipo test e/ou verdadeiro-falso.

As preguntas incorrectas e as que queden sen respostar (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar claramente escritas e/ou marcadas no exame. Aquelas que deixen lugar a dúbidas contaranse como negativas.

Esta proba terá carácter eliminatorio.

4.a) Primeira parte da proba
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Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cinta ou líquido corrector

nin de boligrafos de tinta borrable.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na realización dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa

dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquido ou  cinta correctora

nin de boligrafo de tinta borrable.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0017 Habilidades sociais 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo MARCOS PÉREZ CARDOSO,MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA1.9 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede.

CA1.10 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal e de comunicación
axeitadas.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.9 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA2.10 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

Todos os CA  citados nos apartados anteriores son imprescindibles para lograr os resultados de aprendizaxe do módulo de Habilidades Sociais, e

polo tanto considéranse mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva.

Criterios de Cualificación:

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco. Para acadar o cinco final hai

que superar cada unha das partes da proba como mínimo con un cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

Para acadar o 5 na primeira parte da proba hai que contestar correctamente 50 das 100 preguntas tipo test do exame de resposta única. Cada

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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pregunta correcta vale 0.10 puntos; as preguntas incorrectas descontaranse con 0.05 puntos e as preguntas en branco restarán 0.03 cada unha.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda que consistirá na resolución dun suposto práctico que versará

sobre algunas das cuestión prácticas do módulo. Este puntuarase de 1 a 10 puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non poderán ser cualificadas nesta segunda parte, e a nota máxima que poderá asignarse

será de 4 puntos.

Cualificación final da proba: a cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada una

das partes, expresada numéricamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Teórica: exame tipo test de 100 preguntas con diferentes tipos de resposta (V/F, SÍ/NON, elixe a opción correcta,..). Cada resposta correcta vale

0,10 puntos, e cada unha das respostas incorrectas ou sen contestar (en branco) restan 0,05 puntos.Para superar o exame é necesario obter un

total de 5 puntos.

Esta proba terá carácter eliminatorio.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte da proba.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0338 Inserción sociolaboral 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA FOUZ CALVETE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o contexto da inserción sociolaboral, para o que analiza o marco legal e os recursos existentes

RA2 - Planifica a intervención en inserción laboral, para o que identifica as necesidades das persoas ás que vaia dirixida

RA3 - Aplica técnicas de adestramento en habilidades sociolaborais tendo en conta a relación entre as necesidades das persoas usuarias e o ámbito
laboral

RA4 - Planifica actividades de inserción sociolaboral, para o que analiza a metodoloxía de emprego con apoio

RA5 - Define procedementos para o seguimento e a avaliación do proceso de inserción sociolaboral, e xustifica a selección das estratexias, as técnicas e
os instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse o marco legal e as políticas de emprego dirixidas a colectivos con dificultades de inserción

CA1.2 Describíronse as principais modalidades de inserción sociolaboral

CA1.3 Identificáronse os recursos laborais e formativos para a inserción laboral das persoas usuarias

CA1.5 Enumeráronse técnicas para a elaboración de arquivos con información sobre os recursos sociolaborais e formativos existentes

CA1.6 Identificáronse técnicas para o estudo de oportunidades que ofrecen os recursos sociolaborais e formativos

CA1.7 Identificáronse as canles que permiten establecer e manter relacións de colaboración sistemática con empresas e institucións

CA1.8 Argumentouse a importancia do papel das persoas coa titulación de técnico superior de Integración Social no proxecto de inserción sociolaboral

CA2.1 Caracterizáronse as necesidades específicas de inserción laboral que presentan os colectivos de intervención

CA2.2 Identificáronse as variables que contribúen a determinar as competencias laborais de diversos colectivos e persoas usuarias

CA2.3 Valorouse a importancia de respectar o dereito de autodeterminación das persoas usuarias

CA2.4 Definíronse as principais fases e os principais elementos do proceso de planificación de proxectos de inserción sociolaboral

CA2.6 Identificáronse os documentos e os instrumentos de planificación característicos da inserción laboral

CA2.7 Describíronse estratexias propias da intervención que garantan unha maior implicación das persoas usuarias e do seu ámbito na procura activa de
emprego

CA2.8 Valorouse a importancia de colaborar co equipo interdisciplinar na análise do axuste entre as persoas usuarias e o posto de traballo

CA3.8 Valorouse a importancia da implicación da persoa usuaria e da súa familia no proceso de inserción sociolaboral

CA4.1 Describíronse os principios que rexen os proxectos de emprego con apoio

CA4.3 Determináronse os apoios externos e as súas tarefas no proceso de inserción sociolaboral

CA4.4 Seleccionáronse estratexias para a implicación dos apoios naturais na adaptación da persoa usuaria ao seu posto de traballo
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Identificáronse as técnicas e os recursos que favorezan a adaptación do ambiente laboral ás necesidades da persoa usuaria

CA4.6 Determináronse as axudas técnicas e as adaptacións do posto de traballo

CA5.1 Identificáronse os indicadores que determinan o éxito ou o fracaso do proxecto de inserción

CA5.2 Describíronse técnicas de recollida de información para valorar o proceso de adaptación da persoa usuaria ao posto de traballo

CA5.4 Describíronse procedementos de medición da satisfacción e da adaptación das partes implicadas no proceso de inserción laboral

CA5.6 Describiuse o protocolo de coordinación co equipo interdisciplinar durante a fase de seguimento

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o contexto da inserción sociolaboral, para o que analiza o marco legal e os recursos existentes

RA2 - Planifica a intervención en inserción laboral, para o que identifica as necesidades das persoas ás que vaia dirixida

RA3 - Aplica técnicas de adestramento en habilidades sociolaborais tendo en conta a relación entre as necesidades das persoas usuarias e o ámbito
laboral

RA4 - Planifica actividades de inserción sociolaboral, para o que analiza a metodoloxía de emprego con apoio

RA5 - Define procedementos para o seguimento e a avaliación do proceso de inserción sociolaboral, e xustifica a selección das estratexias, as técnicas e
os instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Identificáronse as principais fontes de información acerca dos recursos formativos e sociolaborais existentes

CA1.5 Enumeráronse técnicas para a elaboración de arquivos con información sobre os recursos sociolaborais e formativos existentes

CA1.6 Identificáronse técnicas para o estudo de oportunidades que ofrecen os recursos sociolaborais e formativos

CA2.5 Determináronse itinerarios de inserción sociolaboral

CA2.6 Identificáronse os documentos e os instrumentos de planificación característicos da inserción laboral

CA2.7 Describíronse estratexias propias da intervención que garantan unha maior implicación das persoas usuarias e do seu ámbito na procura activa de
emprego

CA2.9 Deseñouse e elaborouse programas de inserción laboral individualizados dirixidos a vítimas de violencia de xénero

CA3.1 Seleccionáronse técnicas de promoción da autonomía persoal no ámbito laboral

CA3.2 Elaboráronse actividades para o desenvolvemento de habilidades dirixidas á procura activa de emprego

CA3.3 Aplicáronse técnicas para mellorar as habilidades sociais das persoas usuarias no ámbito laboral
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Seleccionáronse estratexias que lle favorezan á persoa usuaria o establecemento dun bo clima laboral e que evitan as situacións de crise

CA3.5 Estableceuse a secuencia das tarefas e das funcións propias do posto de traballo da persoa usuaria

CA3.6 Estableceuse a secuencia das actividades que favorezan o desempeño da actividade laboral de xeito independente

CA3.7 Establecéronse as medidas que aseguren o cumprimento das normas de seguridade e hixiene durante a xornada laboral

CA4.2 Aplicáronse procedementos de presentación e acompañamento á empresa

CA4.3 Determináronse os apoios externos e as súas tarefas no proceso de inserción sociolaboral

CA4.4 Seleccionáronse estratexias para a implicación dos apoios naturais na adaptación da persoa usuaria ao seu posto de traballo

CA4.7 Establecéronse vías de comunicación que favorezan a coordinación entre a empresa e o equipo durante a fase de apoio

CA4.8 Valorouse a necesidade de cambiar da fase de apoio á de seguimento ou mantemento, mediante a análise dos indicadores establecidos

CA5.3 Elaboráronse instrumentos de valoración e observación do mantemento de aprendizaxes adquiridas

CA5.5 Valorouse a importancia de manter as canles de comunicación entre todos os elementos implicados no proceso de inserción sociolaboral

CA5.6 Describiuse o protocolo de coordinación co equipo interdisciplinar durante a fase de seguimento

CA5.7 Elaboráronse informes e memorias finais sobre o proxecto de inserción laboral

CA5.8 Rexistráronse e organizáronse os resultados da avaliación do proceso de inserción sociolaboral

Mínimos exixibles.

1. Caracterizar o contexto da inserción sociolaboral analizando o marco legal e os recursos existentes.

2. Planificar a intervención en inserción laboral identificando as necesidades das persoas ás que vai dirixida.

3. Aplicar técnicas de adestramento en habilidades sociolaborais tendo en conta a relación entre as necesidades das persoas usuarias e o ámbito

laboral.

4. Planificar actividades de inserción sociolaboral analizando a metodoloxía de emprego con apoio.

5. Definir procedementos para o seguimento e a avaliación do proceso de inserción sociolaboral e xustificar a selección de estratexias, das

técnicas e dos instrumentos de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A proba contará con dúas partes:

- 1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- 2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte cualificarase de 0 a 10 puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta primeira proba terá carácter eliminatorio e consistirá nun exercicio escrito con preguntas tipo test de resposta única e/ou preguntas curtas. As

preguntas incorrectas e as que queden sen responder (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

As respostas deben estar correctamente marcadas no exame (rodeando a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas

non marcadas correctamente ou que deixen lugar a dúbidas, contaranse negativamente.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

- Para a realización desta primeira parte da proba só se necesitará bolígrafo de tinta azul ou negra.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos e consistirá na solución por escrito dun caso práctico sobre inserción sociolaboral.

- O instrumento necesario para a súa realización será bolígrafo azul ou negro.

- Non se admite o uso de cintas ou líquidos correctores.

- Será necesaria a presentación do DNI en calidade de documento acreditativo.

- Non se permite o uso de dispositivos electrónicos ou móbiles.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0344 Metodoloxía da intervención social 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo COMBA CAMPOI GARCÍA,ESTEFANÍA GARCÍA AMOR (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ESTEFANÍA GARCÍA AMOR

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

RA2 - Determina os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

RA3 - Determina estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os
obxectivos perseguidos
RA4 - Incorpora a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o
marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados
RA5 - Define procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración
das diferenzas sexuais

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os métodos, as técnicas e os instrumentos principais de obtención de información

CA1.2 Concretáronse os requisitos de aplicación dos instrumentos e dos recursos

CA1.3 Identificáronse as aplicacións, as posibilidades e as limitacións das técnicas e dos instrumentos

CA1.7 Xustificouse o papel da análise da realidade no éxito da intervención

CA1.8 Valoráronse os aspectos éticos da recollida e tratamento da información

CA2.1 Comparáronse modelos teóricos de intervención social

CA2.2 Identificáronse os niveis de planificación na intervención social

CA2.3 Comparáronse modelos de planificación

CA2.4 Describíronse as fases do proceso de planificación

CA3.1 Explicáronse os conceptos e os procesos básicos relativos á publicidade e aos medios de comunicación

CA3.2 Argumentouse a importancia dos medios de comunicación na promoción e na difusión dos proxectos sociais

CA3.3 Identificáronse os elementos fundamentais dunha campaña de promoción e difusión

CA3.4 Describíronse os medios, as estratexias e as técnicas principais para a promoción e a difusión dos proxectos sociais

CA3.8 Xustificouse a necesidade de garantir a veracidade informativa nos procesos de promoción e difusión dos proxectos sociais

CA4.1 Argumentouse a importancia da análise da realidade tendo en conta a consideración das diferenzas sexuais

CA4.2 Argumentouse a necesidade de incorporar a consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social

CA4.3 Interpretouse o marco lexislativo que promove a igualdade de oportunidades

CA4.4 Analizouse a información e os recursos das institucións e dos organismos de igualdade que existan no ámbito da intervención
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.9 Identificáronse as principais manifestacións de violencia de xénero como un reflexo da desigualdade entre homes e mulleres

CA5.1 Describíronse modelos, técnicas e instrumentos de avaliación na intervención social

CA5.2 Explicáronse as funcións e os principios xerais da avaliación

CA5.3 Describíronse as fases da avaliación

CA5.5 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade nos proxectos deseñados

CA5.7 Argumentouse a necesidade da avaliación para mellorar o funcionamento dos programas e garantir a súa calidade

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

RA2 - Determina os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

RA3 - Determina estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os
obxectivos perseguidos
RA4 - Incorpora a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o
marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados
RA5 - Define procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración
das diferenzas sexuais

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Elaboráronse instrumentos coherentes coa súa finalidade

CA1.5 Empregáronse as tecnoloxías da comunicación na elaboración de instrumentos para a obtención de información

CA1.6 Seleccionáronse as técnicas de análise adecuadas á situación

CA2.5 Xustificouse a necesidade de fundamentar adecuadamente os proxectos de intervención social

CA2.6 Identificáronse os elementos fundamentais da planificación

CA2.7 Comparáronse métodos, técnicas e instrumentos aplicables na intervención social

CA3.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración de materiais de promoción e difusión

CA3.6 Deseñáronse campañas de promoción e difusión de proxectos sociais utilizando recursos de diversa índole

CA3.7 Argumentouse a necesidade de promover e difundir os proxectos sociais

CA4.5 Identificáronse os criterios para incorporar a consideración das diferenzas sexuais nos proxectos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.6 Analizáronse os protocolos internacionais sobre o uso da linguaxe non sexista

CA4.7 Asegurouse o uso non sexista da linguaxe na planificación dos proxectos de intervención social

CA4.8 Identificáronse as estratexias para incorporar a consideración das diferenzas sexuais nos instrumentos de promoción e difusión

CA5.4 Concretáronse as técnicas, os indicadores, os criterios e os instrumentos de avaliación de proxectos de intervención social

CA5.6 Determináronse estratexias e instrumentos para verificar a incorporación da consideración das diferenzas sexuais en proxectos de intervención
social

CA5.8 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a presentación de informes de avaliación e memorias

MÍNIMOS  ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

  -Determinar os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

 - Determinar métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

 - Determinar estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os

obxectivos perseguidos

 - Definir procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración

das diferenzas sexuais

 - Incorporar a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o

marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba no serán cualificadas nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test de 100 preguntas nas que haberá que ter un mínimo de 50 contestadas

correctamente para superar a proba. A non superación da mesma impedrá pasar á parte práctica.Para superar esta proba será necesario obter un

total de 5 puntos sobre 10 que se calcularán do seguintes xeito:

Cada resposta correcta vale 0,1 puntos

4.a) Primeira parte da proba
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Cada resposta incorrecta resta 0,05 puntos

Cada pregunta en branco resta 0,03 puntos

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas que non

estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas. Os instrumentos necesarios para o seu

desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de correctores ni bolígrafos de tinta borrable.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico escrito que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de correctores nin de bolígrafo

de tinta borrable.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0342 Promoción da autonomía personal 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo ANA GONZÁLEZ DEL VALLE,SONIA RODRÍGUEZ VIDAL (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado SONIA RODRÍGUEZ VIDAL

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e selecciona as técnicas propias da intervención

RA2 - Organiza actividades de adquisición de habilidades da vida diaria e describe as fases do proceso de promoción de autonomía

RA3 - Organiza actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describe as fases do proceso

RA4 - Organiza actividades de adestramento e adquisición de habilidades sociais, e xustifica a súa elección

RA5 - Organiza actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas, seleccionadas en función das necesidades

RA6 - Desenvolve actividades de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, seleccionándoas en función das características das persoas
usuarias
RA7 - Realiza actividades de seguimento do proceso de promoción de habilidades de autonomía persoal e social, e xustifica a selección das estratexias,
as técnicas e os instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as fases dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social

CA1.2 Determináronse os elementos dun programa de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social

CA1.4 Identificáronse estratexias de intervención no adestramento de habilidades de autonomía persoal e social

CA1.6 Estableceuse a secuencia das actuacións dirixidas á aprendizaxe e ao mantemento de hábitos de autonomía persoal e social

CA1.7 Determináronse os recursos do programa de adestramento en habilidades de autonomía persoal e social

CA1.10 Argumentouse a importancia das habilidades de autonomía persoal e social na vida cotiá das persoas

CA2.2 Definíronse situacións de ensino e aprendizaxe de promoción da autonomía nas actividades da vida diaria

CA2.5 Estableceuse a secuencia das actividades de promoción de autonomía nas actividades da vida diaria

CA3.4 Estableceuse a secuencia das actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade

CA4.1 Identificáronse os principais obstáculos que dificultan a comunicación e a interacción social da persoa

CA4.3 Definíronse situacións de ensino e aprendizaxe de adquisición de habilidades sociais

CA4.4 Concretáronse as estratexias metodolóxicas que cumpra seguir no proceso de intervención

CA4.8 Determinouse o protocolo de actuación para unha situación de alteración de conduta

CA5.3 Definíronse as técnicas e os procedementos que cumpra aplicar no desenvolvemento de actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación
das capacidades cognitivas

CA5.5 Estableceuse a secuencia das actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas

CA6.9 Valorouse a importancia de respectar a capacidade de elección das persoas usuarias
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Seleccionáronse criterios e indicadores para a avaliación do programa de adestramento

CA7.7 Valorouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar

CA7.8 Argumentouse a importancia do seguimento da intervención para a súa mellora

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e selecciona as técnicas propias da intervención

RA2 - Organiza actividades de adquisición de habilidades da vida diaria e describe as fases do proceso de promoción de autonomía

RA3 - Organiza actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describe as fases do proceso

RA4 - Organiza actividades de adestramento e adquisición de habilidades sociais, e xustifica a súa elección

RA5 - Organiza actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas, seleccionadas en función das necesidades

RA6 - Desenvolve actividades de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, seleccionándoas en función das características das persoas
usuarias
RA7 - Realiza actividades de seguimento do proceso de promoción de habilidades de autonomía persoal e social, e xustifica a selección das estratexias,
as técnicas e os instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valorouse o estado das persoas usuarias co fin de determinar os obxectivos do programa

CA1.5 Seleccionáronse técnicas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social en función da situación de intervención

CA1.8 Deseñáronse as adaptacións necesarias no programa de intervención para atender as necesidades individuais das persoas

CA1.9 Establecéronse as pautas de actuación e colaboración co equipo interdisciplinar e a familia

CA2.1 Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

CA2.3 Seleccionáronse as técnicas para favorecer a autonomía nas actividades da vida diaria

CA2.4 Seleccionáronse os medios e as axudas técnicas

CA2.6 Establecéronse as adaptacións das axudas técnicas en función das características da persoa

CA2.7 Establecéronse medidas de prevención e seguridade consonte a normativa

CA2.8 Valorouse a necesidade de establecer estratexias de colaboración coa familia

CA3.1 Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

CA3.2 Seleccionáronse as técnicas de orientación e mobilidade
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Seleccionáronse os medios e as axudas técnicas

CA3.5 Establecéronse as adaptacións das axudas técnicas en función das características da persoa

CA3.6 Establecéronse medidas de prevención e seguridade consonte a normativa

CA3.7 Valorouse a necesidade de controlar as variacións na situación da persoa con respecto á súa mobilidade

CA3.8 Valorouse a necesidade de establecer estratexias de colaboración coa familia

CA4.2 Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

CA4.5 Seleccionáronse as técnicas e os procedementos que cumpra aplicar no desenvolvemento de habilidades sociais

CA4.6 Organizáronse as tarefas que cumpra realizar para a adquisición de habilidades sociais

CA4.7 Valorouse a importancia do papel do/da profesional como modelo na adquisición de habilidades sociais

CA5.1 Valorouse o estado das persoas para determinar os obxectivos das actividades

CA5.2 Seleccionáronse estratexias de intervención dirixidas ao mantemento e á mellora das capacidades cognitivas

CA5.4 Seleccionáronse recursos para a realización de exercicios e actividades propostas

CA5.6 Establecéronse adaptacións nas actividades en función das características das persoas

CA5.7 Valorouse a necesidade de controlar as variacións na situación da persoa con respecto ás súas capacidades cognitivas

CA5.8 Valorouse a necesidade de establecer estratexias de colaboración coas familias

CA6.1 Realizáronse actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal e social

CA6.2 Adaptáronse as actividades ás necesidades das persoas usuarias

CA6.3 Utilizáronse as axudas técnicas e os medios establecidos no programa de intervención

CA6.4 Utilizáronse os materiais con iniciativa e creatividade

CA6.5 Asesorouse a persoa usuaria sobre os servizos e o recursos comunitarios, e sobre o seu modo de uso

CA6.6 Aplicáronse protocolos de actuación ante situacións de crise nas persoas

CA6.7 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade

CA6.8 Resolvéronse eficientemente as continxencias xurdidas

CA6.9 Valorouse a importancia de respectar a capacidade de elección das persoas usuarias

CA7.1 Seleccionáronse criterios e indicadores para a avaliación do programa de adestramento

CA7.2 Elaboráronse instrumentos de avaliación para o programa de adestramento

CA7.3 Rexistráronse os datos nos soportes establecidos
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.4 Elaboráronse informes sobre o desenvolvemento do programa

CA7.5 Transmitíronse os resultados da avaliación ás persoas implicadas

CA7.6 Respondeuse con eficacia ás continxencias xurdidas na intervención

CA7.7 Valorouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar

MÍNIMOS ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición de todos os criterios de avaliación asociados aos resultados de

aprendizaxe. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

- Elaborar programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e seleccionar as técnicas propias da intervención.

- Organizar actividades de adquisición de habilidades da vida diaria e describir as fases do proceso de promoción da autonomía.

- Organizar actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade, e describir as fases do proceso.

- Organizar actividades de adestramento e adquisión de habilidades sociais, e xustificar a súa elección.

- Organizar actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación das capacidades cognitivas, e seleccionalas en función das necesidades.

- Desenvolver actividades de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social, e seleccionalas en función das persoas usuarias.

- Realizar actividades de seguimento do proceso de promoción de habilidades de autonomía persoal e social, e xustificar a selección das

estratexias, as técnicas e os instrumentos de avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba (parte teórica): Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba (parte práctica): As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais. No redondeo das cualificacións aplicarase a seguinte norma: se o primeiro decimal é igual ou inferior a

5, a nota redondéase á baixa. E no caso de que o primeiro decimal sexa superior a 5, a nota sería redondeada á alza.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba, que terá carácter eliminatorio, consistirá nunha proba escrita tipo test.

As 3 preguntas incorrectas restan unha correcta.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas que non

estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos, e para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será un bolígrafo azul ou negro.

Non se admite a utilización de tippex.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

A segunda parte da proba consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados cos criterios mínimos establecidos na

programación para esta parte.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será un bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de tippex.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1405 Participación social das mulleres 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo LUISA FERNANDA ARÍS GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a participación social das persoas, en relación co xénero e os diversos ámbitos de vida

RA2 - Deseña estratexias para promover a participación das mulleres no ámbito público, en relación coas estruturas organizativas que dan resposta ás
súas necesidades

RA3 - Deseña estratexias para promover o empoderamento das mulleres, analizando o contexto e o proxecto de intervención

RA4 - Desenvolve estratexias de intervención en procesos grupais, seleccionando técnicas para a xestión dos conflitos desde unha perspectiva de xénero

RA5 - Desenvolve procesos de asesoramento e acompañamento, analizando as demandas e as  necesidades das mulleres, e os recursos e as estruturas
existentes
RA6 - Realiza actividades de avaliación das intervencións dirixidas a promover a participación das mulleres, seleccionando estratexias, técnicas e
instrumentos que posibiliten a retroalimentación destas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse os posibles tipos e niveis de participación das persoas na sociedade

CA1.3 Caracterizouse a participación social das mulleres no ámbito rural galego

CA1.4 Seleccionáronse as fontes de información en función de diferentes ámbitos de vida das persoas

CA1.8 Identificouse a fenda de xénero a partir dos datos obtidos

CA1.9 Valorouse a repercusión dos tipos e dos niveis de participación das persoas na sociedade

CA2.1 Identificáronse as necesidades e as demandas de participación no ámbito público por parte das mulleres

CA2.2 Identificáronse redes e estruturas organizativas que dan resposta ás demandas de participación das mulleres

CA2.5 Caracterizáronse procesos de creación e consolidación de estruturas que permitan a participación das mulleres no ámbito público

CA2.6 Determináronse espazos de encontro a partir dos intereses dos axentes implicados e dos recursos dispoñibles

CA3.1 Identificáronse situacións de desigualdade nos procesos de toma de decisións por parte das mulleres

CA3.3 Identificáronse os servizos, as estruturas e as organizacións que favorecen o empoderamento das mulleres

CA3.4 Identificáronse estratexias baseadas no "mainstreaming" de xénero

CA3.5 Identificáronse obstáculos invisibles para a igualdade en diversas situacións

CA3.7 Determináronse actuacións orientadas a favorecer o cambio de actitudes que faciliten a corresponsabilidade na toma de decisións

CA3.9 Valorouse a importancia da participación das mulleres nos ámbitos de toma de decisións para identificar situacións de desigualdade

CA4.1 Formuláronse estratexias de dinamización de grupos que permitan procurar novas metas e novos intereses persoais e grupais

CA4.2 Seleccionáronse técnicas grupais, atendendo ás características individuais e do grupo
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Determinouse o papel do/da técnico/a nos procesos grupais que incorporan a perspectiva de xénero

CA4.6 Caracterizáronse as fases de evolución dos grupos en relación coa súa actividade profesional

CA4.8 Valorouse a importancia de considerar as características individuais e de grupo para seleccionar as estratexias e as técnicas de intervención

CA5.2 Identificáronse as necesidades e as demandas de participación social e empoderamento das mulleres

CA5.3 Interpretáronse plans e estratexias de actuación deseñados previamente nun equipo de intervención

CA5.6 Adecuáronse as actuacións de acompañamento e asesoramento ás necesidades das persoas usuarias

CA5.8 Valorouse a importancia das habilidades sociais do/da técnico/a nos procesos de acompañamento e asesoramento

CA6.1 Seleccionáronse estratexias e instrumentos de avaliación

CA6.2 Elaboráronse instrumentos para realizar o seguimento dos procesos de participación das mulleres

CA6.3 Adaptáronse as técnicas e os instrumentos de recollida e análise da avaliación á realidade de diferentes axentes

CA6.7 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade da intervención

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a participación social das persoas, en relación co xénero e os diversos ámbitos de vida

RA2 - Deseña estratexias para promover a participación das mulleres no ámbito público, en relación coas estruturas organizativas que dan resposta ás
súas necesidades

RA3 - Deseña estratexias para promover o empoderamento das mulleres, analizando o contexto e o proxecto de intervención

RA4 - Desenvolve estratexias de intervención en procesos grupais, seleccionando técnicas para a xestión dos conflitos desde unha perspectiva de xénero

RA5 - Desenvolve procesos de asesoramento e acompañamento, analizando as demandas e as  necesidades das mulleres, e os recursos e as estruturas
existentes
RA6 - Realiza actividades de avaliación das intervencións dirixidas a promover a participación das mulleres, seleccionando estratexias, técnicas e
instrumentos que posibiliten a retroalimentación destas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Aplicáronse protocolos de investigación para analizar o nivel de participación das mulleres en diversos ámbitos de vida

CA1.5 Elaboráronse instrumentos para recoller datos de diversas fontes de información

CA1.6 Recolléronse datos de participación das mulleres en distintos ámbitos de vida

CA1.7 Desagregáronse e valoráronse os datos de participación por sexos
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Relacionáronse as necesidades tipo da poboación destinataria, canto á participación no ámbito público, coas estruturas organizativas que lles dan
resposta

CA2.4 Establecéronse estratexias e vías de comunicación para contactar e manter relación cos axentes do ámbito de intervención

CA2.7 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación, a potenciación ou o reforzo das redes existentes nun ámbito de
intervención

CA3.2 Analizáronse as políticas de igualdade efectiva e o empoderamento das mulleres

CA3.6 Establecéronse accións conducentes á ruptura dos obstáculos invisibles e o intercambio de boas prácticas para o empoderamento das mulleres

CA3.7 Determináronse actuacións orientadas a favorecer o cambio de actitudes que faciliten a corresponsabilidade na toma de decisións

CA3.8 Organizáronse accións de sensibilización atendendo ás características do sector social a que van dirixidas

CA4.3 Establecéronse procesos grupais desde unha perspectiva de xénero

CA4.4 Aplicáronse técnicas para a identificación e a xestión de conflitos desde unha perspectiva de xénero

CA4.7 Establecéronse diferenzas entre os procesos grupais que incorporan a perspectiva de xénero e outras vías de actuación

CA5.1 Aplicáronse técnicas de recollida de información de xeito individualizado

CA5.4 Aplicáronse protocolos de actuación para o acompañamento e o asesoramento de mulleres nos ámbitos da participación social e o empoderamento

CA5.5 Aplicáronse técnicas de escoita activa en que se atendan demandas tipo

CA5.7 Aplicáronse accións de acompañamento e asesoramento adecuadas ao carácter individual ou grupal da intervención

CA6.4 Establecéronse criterios e indicadores para verificar a utilidade das estratexias e dos instrumentos de comunicación empregados

CA6.5 Establecéronse protocolos para a comunicación dos resultados da avaliación aos membros do equipo e aos axentes implicados

CA6.6 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración, a presentación e a difusión de informes de avaliación e
memorias

MÍNIMOS  ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

- Caracterizar a participación social das persoas, en relación co xénero e os diversos ámbitos de vida.

- Deseñar estratexias para promover a participación das mulleres no ámbito público, en relación coas estruturas organizativas que dan resposta ás

súas necesidades.

- Deseñar estratexias para promover o empoderamento das mulleres, analizando o contexto e o proxecto de intervención.

- Desenvolver estratexias de intervención en procesos grupais, seleccionando técnicas para a xestión dos conflitos desde unha perspectiva de

xénero.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Desenvolver procesos de asesoramento e acompañamento, analizando as demandas e as necesidades das mulleres, e os recursos e as

estruturas existentes.

- Realizar actividades de avaliación das intervencións dirixidas a promover a participación das mulleres, seleccionando estratexias, técnicas e

instrumentos que posibiliten a retroalimentación destas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. Para obter o 5 hai que realizar un exame escrito de 50

preguntas tipo test de resposta única, de 4 opcións posibles. As preguntas contestadas correctamente valen 0,2 puntos. As respostas incorrectas

restan 0,1 puntos e as en branco restan tamén 0,1 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

A proba práctica consiste na resolución, por escrito, de 5 supostos prácticos. Todos son de resposta obrigatoria, non se pode deixar ningún en

branco, sen contestar. Cada suposto vale 2 puntos, para superalo hai que obter 1 punto.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non serán cualificadas nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test de 50 preguntas de resposta única, de 4 opcións posibles.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta ou poñer un aspa).

Aquelas que non estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul. Non se admite a utilización de correctores, pero si o emprego de

lapis e goma de borrar.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na resolución de 5 supostos prácticos, por escrito, que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte da proba.

Todos os supostos son de resposta obrigatoria, non se pode deixar ningún en branco, sen contestar.

Cada suposto vale 2 puntos, para superalo hai que obter 1 punto. En cada suposto terase en conta a coherencia e a concreción, así como a

redacción, a limpeza, a presentación e as faltas de ortografía.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de correctores, pero si o

emprego de lapis e goma de borrar.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Integración social Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC02Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 02019/2020 0139

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

Profesorado asignado ao módulo JUNCAL PÉREZ LUACES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

RA2 - Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto

RA3 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda

RA4 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos sistemas alternativos e aumentativos sen axuda

RA5 - Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as necesidades comunicativas da persoa usuaria

CA1.2 Identificáronse os recursos que favorecen o proceso de comunicación

CA1.3 Valorouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas

CA1.4 Describíronse os aspectos que determinan a elección dun sistema de comunicación ou outro, en función das características motóricas, cognitivas e
actitudinais da persoa usuaria

CA1.5 Analizáronse os xeitos de interacción e as condicións máis favorables para que a comunicación se estableza

CA1.7 Aplicáronse estratexias de fomento da implicación familiar e do seu ámbito social, na intervención con sistemas alternativos e aumentativos de
comunicación

CA1.8 Analizáronse as principais informacións e orientacións ofrecidas ao persoal coidador, favorecendo a xeneralización de condutas comunicativas
establecidas

CA2.1 Valorouse a importancia da comunicación nas intervencións

CA2.2 Definíronse os obxectivos de acordo coas necesidades da persoa usuaria

CA2.3 Avaliouse o contexto comunicativo do ámbito en que se vaia realizar a intervención

CA2.5 Identificáronse procedementos de intervención adecuados

CA2.6 Seleccionáronse os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación de acordo cos obxectivos previstos

CA2.7 Identificáronse as axudas técnicas adecuadas

CA2.8 Valorouse a importancia de organizar a intervención no ámbito do apoio á comunicación

CA3.1 Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda

CA3.8 Analizouse a importancia de incrementar o número de símbolos e pictogramas atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa usuaria

CA4.1 Describíronse as estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda e os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social
e educativa

CA4.6 Analizouse a importancia de aumentar o número de signos e o seu contido atendendo aos intereses e ás necesidades da persoa usuaria

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA5.5 Determinouse o nivel de cumprimento dos obxectivos previstos

CA5.6 Valorouse a importancia de realizar rexistros comunicativos como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Detecta as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

RA2 - Organiza a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto

RA3 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda

RA4 - Aplica programas de intervención no ámbito da comunicación empregando lingua de signos sistemas alternativos e aumentativos sen axuda

RA5 - Comproba a eficacia da intervención e detecta os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Describíronse os aspectos que determinan a elección dun sistema de comunicación ou outro, en función das características motóricas, cognitivas e
actitudinais da persoa usuaria

CA1.6 Identificáronse elementos externos que poidan afectar o correcto uso dos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación

CA1.7 Aplicáronse estratexias de fomento da implicación familiar e do seu ámbito social, na intervención con sistemas alternativos e aumentativos de
comunicación

CA2.4 Seleccionáronse as estratexias e a metodoloxía comunicativa para as propostas de intervención

CA2.6 Seleccionáronse os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación de acordo cos obxectivos previstos

CA3.2 Creáronse mensaxes cos sistemas de comunicación con axuda, co que se facilitou a comunicación e a atención á persoa usuaria

CA3.3 Describíronse os principais signos utilizados nas situacións habituais de atención social e educativa

CA3.4 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda

CA3.5 Realizáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias

CA3.6 Identificáronse as axudas técnicas que se poderían aplicar en casos prácticos caracterizados, e os requisitos de localización e uso que deberían
manterse

CA3.7 Aplicáronse estratexias comunicativas analizando distintos contextos

CA3.9 Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cumpra a participación de terceiras persoas

CA4.2 Creáronse mensaxes en lingua de signos e en sistemas de comunicación sen axuda, facilitando a comunicación e a atención ás persoas usuarias

CA4.3 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Comprendéronse mensaxes expresadas en lingua de signos e mediante sistemas de comunicación sen axuda

CA4.5 Aplicáronse estratexias comunicativas analizando diversos contextos comunicativos

CA4.7 Comprobouse o uso correcto dos sistemas en que cumpra a participación de terceiras persoas

CA5.1 Rexistrouse o nivel de competencia comunicativa nos principais sistemas de comunicación da persoa usuaria

CA5.2 Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido

CA5.3 Rexistráronse elementos alleos aos sistemas de comunicación aplicados e que puideran interferir no desenvolvemento da intervención na
comunicación

CA5.4 Identificáronse os desaxustes entre a persoa usuaria e o sistema de comunicación establecido

Para a superación do módulo o alumnado deberá demostrar a competencia profesional necesaria para:

.- Detectar as necesidades comunicativas da persoa usuaria en relación cos sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

.-Organizar a intervención para potenciar a comunicación, interpretando as características da persoa usuaria e do contexto.

.-Aplicar programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas alternativos e aumentativos con axuda.

.- Aplicar programas de intervención no ámbito da comunicación empregando sistemas de comunicación sen axuda.

.- Comprobar a eficacia da intervención e detectar os aspectos susceptibles de mellora no ámbito comunicativo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A proba libre do MP Sistemas Aumentativos e Alternativos de comunicación, estará composta por dúas partes: teórica, a primeira, e práctica, a

segunda. Trátase de dúas probas globalizadas que

1º parte da proba- Carácter teórico: Será eliminatoria. Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

2º parte da proba- Carácter práctico: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter

eliminatorio. Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte da proba escrita ten carácter eliminatorio. As preguntas serán de tipo test e/ou de resposta curta.

As preguntas incorrectas e as que queden sen responder (en branco) puntuarán negativamente, restando puntuación.

A proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Os/as aspirantes deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para superar a mesma.

Para a realización da proba será necesario o uso de bolígrafo azul ou negro de tinta indeleble. Non se admite o uso de correctores.

4.a) Primeira parte da proba
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Non se permitirá o uso de móbiles nin de ningún outro dispositivo electrónico.

Será necesaria a identificación mediante o D.N.I. ou pasaporte que deberá estar a disposición enriba da mesa.

Non se permitirá o acceso a proba unha vez finalizado o proceso de chamamento público do alumno/a.

Os/as aspirantes que superen esta primeira parte da proba poderán presentarse a unha segunda proba de carácter práctico.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén ten carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento de

casos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta

parte así como de probas orais sobre algún/s dos SAAC con e sen axuda. Non se permite a utilización de ningún tipo de material para a realización

desta proba. Esta proba será gravada.

Esta proba cualificarase entre 0 e 10 puntos, sendo necesaria unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.

Para a realización da proba será necesario o uso de bolígrafo azul ou negro de tinta indeleble.

Non se permitirá o uso de móbiles nin de ningún outro dispositivo electrónico.

Será necesaria la identificación mediante D.N.I. ou pasaporte que deberá estar a disposición enriba da mesa.

Non se permitirá o acceso á proba unha vez finalizado o proceso de chamamento público do/a alumno/a.

Finalizada a proba, a Comisión de Avaliación exporá as puntuacións obtidas polos aspirantes no taboleiro de anuncios do CIFP A Xunqueira.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1128 Desenvolvemento comunitario 02019/2020 0107

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

Profesorado asignado ao módulo ANA GONZÁLEZ DEL VALLE,SONIA RODRÍGUEZ VIDAL (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado SONIA RODRÍGUEZ VIDAL

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Deseña proxectos comunitarios, para o que selecciona estratexias que garantan a participación dos axentes sociais na análise da realidade social e
a planificación da intervención
RA2 - Realiza actividades para promover a participación cidadá na construción de procesos comunitarios, en relación co marco legal e os recursos
dispoñibles
RA3 - Aplica recursos e estratexias para promover a comunicación e o intercambio de información entre os axentes comunitarios, identificando as
características do territorio e a comunidade e as súas necesidades informativas

RA4 - Realiza actuacións de apoio e soporte técnico ao tecido asociativo, analizando o marco legal e administrativo para a súa constitución e a súa xestión

RA5 - Pon en práctica procesos de mediación comunitaria, para o que analiza as características do conflito e dos axentes sociais implicados

RA6 - Realiza actividades de avaliación dos proxectos comunitarios, para o que selecciona estratexias, técnicas e instrumentos que posibiliten a
participación dos axentes

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos estruturais da comunidade e os principais axentes do proceso comunitario

CA1.2 Identificáronse os contextos, ámbitos e sectores de intervención do desenvolvemento comunitario

CA1.3 Definíronse estratexias para crear e manter relacións cos axentes comunitarios

CA1.4 Creáronse bases de datos de axentes, redes sociais, proxectos e programas comunitarios

CA1.5 Analizáronse programas e experiencias de desenvolvemento comunitario

CA1.6 Definíronse instrumentos para identificar as aspiracións e os intereses das persoas, colectivos, grupos e institucións

CA1.7 Describíronse as fases, as estratexias e os instrumentos para a planificación participativa de proxectos comunitarios

CA1.8 Argumentouse a importancia de manter actualizados os datos relativos a vías e fontes de información

CA2.1 Caracterizáronse os procesos de participación social e cidadá, e o seu marco legal

CA2.2 Elaboráronse instrumentos para identificar o nivel de participación de grupos, colectivos, entidades e institucións da comunidade ou zona

CA2.3 Identificáronse os factores que facilitan ou inhiben a participación comunitaria

CA2.4 Seleccionáronse recursos e estratexias para promover a participación e a colaboración dos axentes comunitarios

CA2.5 Caracterizáronse as intervencións comunitarias baseadas en apoio social

CA2.6 Describiuse o papel do persoal dinamizador comunitario nos procesos de apoio social

CA2.7 Identificáronse os espazos de encontro formais e informais existentes nunha comunidade ou zona

CA2.8 Establecéronse protocolos para o control e a xestión participativa dos materiais e dos espazos de encontro

CA3.1 Seleccionáronse técnicas e estratexias de comunicación atendendo ás características do territorio e a comunidade
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Elaboráronse instrumentos para identificar as necesidades informativas da comunidade

CA3.3 Identificáronse os instrumentos de comunicación formal e informal existentes no territorio de actuación

CA3.4 Identificáronse as principais fontes de información na dinamización comunitaria

CA3.5 Elaboráronse instrumentos para recoller e sistematizar a información xerada nos procesos comunitarios

CA3.6 Utilizáronse recursos e estratexias de comunicación e difusión de proxectos e actuacións comunitarias

CA3.7 Elaboráronse protocolos de intercambio e difusión de información no ámbito comunitario

CA3.8 Definíronse indicadores para valorar o nivel de difusión das actividades e o impacto da información transmitida

CA4.1 Analizouse o marco legal e os procedementos administrativos para a constitución e a xestión dunha entidade ou asociación

CA4.2 Cubríronse os documentos de constitución dunha entidade ou asociación

CA4.3 Describiuse a estrutura organizativa e funcional das entidades e asociacións

CA4.4 Describiuse o papel e as funcións do persoal dinamizador comunitario no desenvolvemento e no mantemento do tecido asociativo

CA4.5 Identificáronse as vías para solicitar documentación de diferentes organismos, institucións e recursos que xestionan información

CA4.6 Identificáronse as axudas e as prestacións que poidan recibir as entidades ou asociacións por parte das administracións

CA4.7 Elaboráronse bases de datos e guías sobre recursos de apoio ao tecido asociativo

CA5.1 Obtívose información salientable para caracterizar a situación de conflito

CA5.2 Argumentouse se a situación analizada é susceptible de mediación

CA5.3 Respectáronse as fases e as condicións de realización do proceso de mediación comunitaria

CA5.4 Argumentouse a selección das técnicas e dos procedementos empregados

CA5.5 Mantívose unha actitude de escoita activa durante o proceso de mediación

CA5.6 Establecéronse as liñas de actuación para realizar a avaliación do proceso e o seguimento dos acordos

CA5.7 Cubriuse a documentación asociada ao proceso de mediación

CA5.8 Valorouse a necesidade de que a información asociada ao proceso sexa fiable, válida e confidencial

CA6.1 Seleccionáronse estratexias e instrumentos de avaliación participativa atendendo ás características da comunidade e os obxectivos

CA6.2 Elaboráronse instrumentos para realizar o seguimento dos procesos de participación en colaboración cos axentes

CA6.3 Adecuáronse as técnicas e os instrumentos de recollida e análise da avaliación á realidade dos axentes

CA6.4 Establecéronse protocolos para a comunicación dos resultados da avaliación a todos os membros do equipo e axentes implicados

CA6.5 Identificáronse os instrumentos de análise que permitan identificar a relación establecida entre os axentes comunitarios e o seu nivel de
coordinación
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Establecéronse criterios e indicadores para verificar a utilidade das estratexias e instrumentos de comunicación empregados no proxecto
comunitario

CA6.7 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración, presentación e difusión de informes de avaliación e memorias

CA6.8 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade da intervención

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Deseña proxectos comunitarios, para o que selecciona estratexias que garantan a participación dos axentes sociais na análise da realidade social e
a planificación da intervención
RA2 - Realiza actividades para promover a participación cidadá na construción de procesos comunitarios, en relación co marco legal e os recursos
dispoñibles
RA3 - Aplica recursos e estratexias para promover a comunicación e o intercambio de información entre os axentes comunitarios, identificando as
características do territorio e a comunidade e as súas necesidades informativas

RA4 - Realiza actuacións de apoio e soporte técnico ao tecido asociativo, analizando o marco legal e administrativo para a súa constitución e a súa xestión

RA5 - Pon en práctica procesos de mediación comunitaria, para o que analiza as características do conflito e dos axentes sociais implicados

RA6 - Realiza actividades de avaliación dos proxectos comunitarios, para o que selecciona estratexias, técnicas e instrumentos que posibiliten a
participación dos axentes

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos estruturais da comunidade e os principais axentes do proceso comunitario

CA1.2 Identificáronse os contextos, ámbitos e sectores de intervención do desenvolvemento comunitario

CA1.3 Definíronse estratexias para crear e manter relacións cos axentes comunitarios

CA1.4 Creáronse bases de datos de axentes, redes sociais, proxectos e programas comunitarios

CA1.5 Analizáronse programas e experiencias de desenvolvemento comunitario

CA1.6 Definíronse instrumentos para identificar as aspiracións e os intereses das persoas, colectivos, grupos e institucións

CA1.7 Describíronse as fases, as estratexias e os instrumentos para a planificación participativa de proxectos comunitarios

CA1.8 Argumentouse a importancia de manter actualizados os datos relativos a vías e fontes de información

CA2.1 Caracterizáronse os procesos de participación social e cidadá, e o seu marco legal

CA2.2 Elaboráronse instrumentos para identificar o nivel de participación de grupos, colectivos, entidades e institucións da comunidade ou zona

CA2.3 Identificáronse os factores que facilitan ou inhiben a participación comunitaria

CA2.4 Seleccionáronse recursos e estratexias para promover a participación e a colaboración dos axentes comunitarios
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Caracterizáronse as intervencións comunitarias baseadas en apoio social

CA2.6 Describiuse o papel do persoal dinamizador comunitario nos procesos de apoio social

CA2.7 Identificáronse os espazos de encontro formais e informais existentes nunha comunidade ou zona

CA2.8 Establecéronse protocolos para o control e a xestión participativa dos materiais e dos espazos de encontro

CA3.1 Seleccionáronse técnicas e estratexias de comunicación atendendo ás características do territorio e a comunidade

CA3.2 Elaboráronse instrumentos para identificar as necesidades informativas da comunidade

CA3.3 Identificáronse os instrumentos de comunicación formal e informal existentes no territorio de actuación

CA3.4 Identificáronse as principais fontes de información na dinamización comunitaria

CA3.5 Elaboráronse instrumentos para recoller e sistematizar a información xerada nos procesos comunitarios

CA3.6 Utilizáronse recursos e estratexias de comunicación e difusión de proxectos e actuacións comunitarias

CA3.7 Elaboráronse protocolos de intercambio e difusión de información no ámbito comunitario

CA3.8 Definíronse indicadores para valorar o nivel de difusión das actividades e o impacto da información transmitida

CA4.1 Analizouse o marco legal e os procedementos administrativos para a constitución e a xestión dunha entidade ou asociación

CA4.2 Cubríronse os documentos de constitución dunha entidade ou asociación

CA4.3 Describiuse a estrutura organizativa e funcional das entidades e asociacións

CA4.4 Describiuse o papel e as funcións do persoal dinamizador comunitario no desenvolvemento e no mantemento do tecido asociativo

CA4.5 Identificáronse as vías para solicitar documentación de diferentes organismos, institucións e recursos que xestionan información

CA4.6 Identificáronse as axudas e as prestacións que poidan recibir as entidades ou asociacións por parte das administracións

CA4.7 Elaboráronse bases de datos e guías sobre recursos de apoio ao tecido asociativo

CA5.1 Obtívose información salientable para caracterizar a situación de conflito

CA5.2 Argumentouse se a situación analizada é susceptible de mediación

CA5.3 Respectáronse as fases e as condicións de realización do proceso de mediación comunitaria

CA5.4 Argumentouse a selección das técnicas e dos procedementos empregados

CA5.5 Mantívose unha actitude de escoita activa durante o proceso de mediación

CA5.6 Establecéronse as liñas de actuación para realizar a avaliación do proceso e o seguimento dos acordos

CA5.7 Cubriuse a documentación asociada ao proceso de mediación

CA5.8 Valorouse a necesidade de que a información asociada ao proceso sexa fiable, válida e confidencial
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Seleccionáronse estratexias e instrumentos de avaliación participativa atendendo ás características da comunidade e os obxectivos

CA6.2 Elaboráronse instrumentos para realizar o seguimento dos procesos de participación en colaboración cos axentes

CA6.3 Adecuáronse as técnicas e os instrumentos de recollida e análise da avaliación á realidade dos axentes

CA6.4 Establecéronse protocolos para a comunicación dos resultados da avaliación a todos os membros do equipo e axentes implicados

CA6.5 Identificáronse os instrumentos de análise que permitan identificar a relación establecida entre os axentes comunitarios e o seu nivel de
coordinación

CA6.6 Establecéronse criterios e indicadores para verificar a utilidade das estratexias e instrumentos de comunicación empregados no proxecto
comunitario

CA6.7 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración, presentación e difusión de informes de avaliación e memorias

CA6.8 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade da intervención

Os mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva están indicados no currículo e veñen determinados polos resultados de aprendizaxe e

os criterios de avaliación asociados ao módulo profesional.

alumnado terá que realizar unha proba de toda a materia composta de dúas partes, cada unha delas valorada sobre 10 puntos. Na primeira parte

da proba valoraranse os contidos teóricos da materia do módulo, e na segunda os prácticos. A nota final da proba será a media das dúas partes,

sempre que se obtivese como mínimo en cada unha delas unha puntuación de 5 puntos.

Esta proba levarase a cabo en dúas sesións diferentes para cada unha das partes, que son eliminatorias.

Poderase excluír ás persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulenta na realización das probas. Neste caso, a

calificación será de cero na devandita proba.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba, que terá carácter eliminatorio, consistirá nunha proba escrita tipo test.

As 3 preguntas incorrectas restan unha correcta.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta).

Aquelas que non estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos, e para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será un bolígrafo azul ou negro.

Non se admite a utilización de tippex.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio

.
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A segunda parte da proba consistirá na resolución dun ou varios supostos prácticos relacionados cos criterios mínimos establecidos na

programación para esta parte.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será un bolígrafo azul ou negro.

 Non se admite a utilización de tippex.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0017 Habilidades sociais 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo MARCOS PÉREZ CARDOSO,MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA EMMA TEIXEIRA LÓPEZ

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os principios da intelixencia emocional e social.

CA1.2 Valorouse a importancia das habilidades sociais no desempeño do labor profesional.

CA1.3 Caracterizáronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA1.4 Identificáronse os estilos de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.5 Valorouse a importancia do uso da comunicación verbal e non verbal nas relacións interpersoais.

CA2.1 Describíronse os elementos fundamentais dun grupo, a súa estrutura, a súa dinámica e os factores que os poidan modificar.

CA2.2 Analizáronse e seleccionáronse as técnicas de dinamización e funcionamento de grupos.

CA2.3 Explicáronse as vantaxes do traballo en equipo fronte ao individual.

CA2.4 Diferenciáronse os papeis que se poden dar nun grupo e as relacións entre eles.

CA2.5 Identificáronse as principais barreiras da comunicación grupal.

CA2.7 Definiuse o reparto de tarefas como procedemento para o traballo en grupo.

CA2.8 Valorouse a importancia dunha actitude tolerante e de empatía para conseguir a confianza do grupo.

CA3.1 Describíronse os tipos de reunión e as funcións.

CA3.2 Describíronse as etapas do desenvolvemento dunha reunión.

CA3.5 Describíronse os factores de risco e a posibilidade de sabotaxe dunha reunión, e xustificáronse as estratexias de resolución.

CA4.1 Analizáronse e identificáronse as principais fontes de problemas e de conflitos grupais.

CA4.2 Describíronse as principais técnicas e estratexias para a xestión de conflitos.

CA4.3 Identificáronse e describíronse as estratexias máis axeitadas para a procura de solucións e a resolución de problemas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Describíronse as fases do proceso de toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica estratexias e técnicas para favorecer a comunicación e a relación social co seu contorno en relación cos principios da intelixencia
emocional e social.
RA2 - Dinamiza o traballo do grupo aplicando as técnicas adecuadas, e xustifica a súa selección en función das características, a situación e os obxectivos
do grupo.
RA3 - Conduce reunións e analiza os xeitos ou estilos de intervención e de organización en función das características das persoas destinatarias e do
contexto.
RA4 - Pon en práctica estratexias de xestión de conflitos e resolución de problemas seleccionadas entre os modelos analizados en función das
características do contexto.
RA5 - Avalía os procesos de grupo e a propia competencia social para o desenvolvemento das súas funcións profesionais, e identifica os aspectos
susceptibles de mellora.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Estableceuse unha eficaz comunicación para asignar tarefas, recibir instrucións e intercambiar ideas ou información.

CA1.7 Utilizáronse as habilidades sociais adecuadas á situación e atendendo á diversidade cultural.

CA1.8 Demostrouse interese por non xulgar as persoas e respectar os seus elementos persoais diferenciadores: emocións, sentimentos e personalidade.

CA1.9 Demostrouse unha actitude positiva cara ao cambio e cara á aprendizaxe a partir de todo o que sucede.

CA1.10 Valorouse a importancia da autocrítica e da autoavaliación no desenvolvemento de habilidades de relación interpersoal e de comunicación
axeitadas.

CA2.6 Formuláronse estratexias de actuación para aproveitar a función de liderado e os papeis na estrutura e no funcionamento do grupo.

CA2.9 Logrouse un ambiente de traballo relaxado e cooperativo.

CA2.10 Respectáronse as opinións diferentes da propia e os acordos de grupo.

CA3.3 Aplicáronse as técnicas de moderación de reunións e xustificouse a súa aplicación.

CA3.4 Demostrouse a importancia da capacidade de expor ideas de xeito claro e conciso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Valorouse a necesidade dunha información boa e diversa na convocatoria de reunións.

CA3.7 Describiuse a importancia da motivación e das estratexias empregadas, para conseguir a participación nas reunións.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de recollida de información e de avaliación dos resultados dunha reunión.

CA3.9 Demostráronse actitudes de respecto e tolerancia na condución de reunións.

CA4.5 Resolvéronse problemas e conflitos aplicando os procedementos adecuados a cada caso.

CA4.6 Respectáronse as opinións das demais persoas respecto ás vías de solución de problemas e conflitos.

CA4.7 Aplicáronse correctamente técnicas de mediación e negociación.

CA4.8 Tivéronse en conta as persoas usuarias, independentemente da súa idade e da súa condición física e mental, no proceso de toma de decisións.

CA4.9 Planificouse a tarefa de toma de decisións e a avaliación do proceso.

CA4.10 Valorouse a importancia do intercambio comunicativo na toma de decisións.

CA5.1 Seleccionáronse os indicadores de avaliación.

CA5.2 Aplicáronse técnicas sociométricas e de investigación social.

CA5.3 Autoavaliouse a situación persoal e social de partida.

CA5.4 Deseñáronse instrumentos de recollida de información.

CA5.5 Rexistráronse os datos en soportes establecidos.

CA5.6 Interpretáronse os datos recollidos.

CA5.7 Identificáronse as situacións que cumpra mellorar.

CA5.8 Marcáronse as pautas de mellora.

CA5.9 Realizouse unha avaliación derradeira do proceso traballado.

Todos os CA  citados nos apartados anteriores son imprescindibles para lograr os resultados de aprendizaxe do módulo de Habilidades Sociais, e

polo tanto considéranse mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva.

Criterios de Cualificación:

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco. Para acadar o cinco final hai

que superar cada unha das partes da proba como mínimo con un cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

Para acadar o 5 na primeira parte da proba hai que contestar correctamente 50 das 100 preguntas tipo test do exame de resposta única. Cada

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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pregunta correcta vale 0.10 puntos; as preguntas incorrectas descontaranse con 0.05 puntos e as preguntas en branco restarán 0.03 cada unha.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda que consistirá na resolución dun suposto práctico que versará

sobre algunas das cuestión prácticas do módulo. Este puntuarase de 1 a 10 puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non poderán ser cualificadas nesta segunda parte, e a nota máxima que poderá asignarse

será de 4 puntos.

Cualificación final da proba: a cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada una

das partes, expresada numéricamente, entre 1 e 10, sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Teórica: exame tipo test de 100 preguntas con diferentes tipos de resposta (V/F, SÍ/NON, elixe a opción correcta,..). Cada resposta correcta vale

0,10 puntos, e cada unha das respostas incorrectas ou sen contestar (en branco) restan 0,05 puntos.Para superar o exame é necesario obter un

total de 5 puntos.

Esta proba terá carácter eliminatorio.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos

na programación para esta parte da proba.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1401 Información e comunicación con perspectiva de xénero 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo LUISA FERNANDA ARÍS GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os procesos de comunicación desde a perspectiva de xénero, analizando as relacións entre o pensamento e a linguaxe, e o seu papel
na discriminación por razón de sexo
RA2 - Detecta situacións de discriminación por razón de xénero nos procesos de comunicación e información, analizando o contido da mensaxe así como
a linguaxe verbal e icónica utilizada
RA3 - Deseña accións de comunicación e información desde unha perspectiva de xénero, seleccionando recursos expresivos e lingüísticos non sexistas
nin discriminatorios e estratexias promotoras de cambios nos estilos comunicativos

RA4 - Pon en práctica actuacións de comunicación e información, seleccionando e elaborando materiais non sexistas nin discriminatorios

RA5 - Avalía as actuacións de comunicación e información desde a perspectiva de xénero, e valora a importancia desta para garantir a calidade nos
procesos de comunicación e información

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse as relacións entre linguaxe, pensamento e xénero

CA1.2 Identificouse o papel da linguaxe na construción da identidade e as relacións sociais, así como nos sistemas de crenzas e coñecementos

CA1.4 Determinouse o papel dos medios de comunicación na difusión de modelos de representación social das mulleres e os homes

CA1.6 Caracterizáronse os procesos comunicativos que inflúen na percepción social do xénero e do papel das mulleres

CA1.7 Identificouse a incidencia da relación entre comunicación e poder no uso sexista da linguaxe

CA2.1 Identificáronse os elementos da comunicación susceptibles de análise desde unha perspectiva de xénero

CA2.3 Identificáronse os tipos de discriminación por razón de sexo na comunicación e na información

CA2.7 Valorouse a utilidade e a suficiencia da información recollida

CA3.1 Identificáronse elementos de resistencia e potenciadores do cambio nos estilos comunicativos

CA3.3 Definíronse alternativas non sexistas para a elaboración de mensaxes

CA3.5 Identificáronse fórmulas comunicativas que evidencien o traballo e a participación das mulleres no ámbito social

CA3.6 Consideráronse as pautas para a elaboración de textos e mensaxes en formatos bibliográficos, audiovisuais e dixitais en perspectiva de xénero

CA4.4 Creáronse soportes de comunicación que respondan aos estándares de uso non sexista da linguaxe

CA4.7 Respectáronse os requisitos de estándares que promoven o uso non sexista nin discriminatorio da linguaxe

CA4.8 Respectouse a normativa de protección de datos nos procesos de comunicación e información

CA5.2 Seleccionáronse técnicas e instrumentos para avaliar as actuacións de comunicación e información desde unha perspectiva de xénero

CA5.3 Seleccionáronse indicadores para a avaliación dos procesos de comunicación e información desde a perspectiva de xénero

CA5.7 Transmitiuse a información con claridade, de maneira ordenada e estruturada
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Valorouse a importancia de considerar a perspectiva de xénero como criterio de calidade nos procesos de comunicación e información

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os procesos de comunicación desde a perspectiva de xénero, analizando as relacións entre o pensamento e a linguaxe, e o seu papel
na discriminación por razón de sexo
RA2 - Detecta situacións de discriminación por razón de xénero nos procesos de comunicación e información, analizando o contido da mensaxe así como
a linguaxe verbal e icónica utilizada
RA3 - Deseña accións de comunicación e información desde unha perspectiva de xénero, seleccionando recursos expresivos e lingüísticos non sexistas
nin discriminatorios e estratexias promotoras de cambios nos estilos comunicativos

RA4 - Pon en práctica actuacións de comunicación e información, seleccionando e elaborando materiais non sexistas nin discriminatorios

RA5 - Avalía as actuacións de comunicación e información desde a perspectiva de xénero, e valora a importancia desta para garantir a calidade nos
procesos de comunicación e información

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Valorouse a influencia da linguaxe na construción e na representación social do xénero

CA1.5 Valorouse a influencia do discurso dos medios de comunicación na reprodución e na transformación social

CA2.2 Utilizáronse estratexias e técnicas para analizar os procesos comunicativos desde unha perspectiva de xénero

CA2.4 Utilizáronse protocolos para a análise con perspectiva de xénero dos sistemas e os instrumentos de comunicación utilizados en diferentes ámbitos

CA2.5 Aplicáronse estratexias e instrumentos para detectar estereotipos sexistas e discriminatorios nos contidos das mensaxes, así como na linguaxe
verbal e icónica

CA2.6 Utilizáronse instrumentos para o rexistro de situacións de discriminación por razón de sexo, na comunicación e na información

CA3.2 Establecéronse estratexias para promover cambios nos estilos comunicativos cara á igualdade de xénero

CA3.4 Caracterizáronse pautas comunicativas favorecedoras dun cambio cara a patróns de pensamento e comunicación non sexistas

CA3.7 Valorouse a importancia de considerar a perspectiva de xénero como pauta de comunicación máis igualitaria

CA4.1 Elaboráronse textos e mensaxes en formatos bibliográficos, audiovisuais e dixitais en perspectiva de xénero

CA4.2 Aplicáronse pautas para o uso non sexista dos medios de comunicación social desde unha perspectiva de xénero

CA4.3 Elaboráronse instrumentos de difusión para promover o uso non sexista e non discriminatorio da linguaxe

CA4.5 Propuxéronse accións de información baseadas nas pautas que promoven a non-discriminación entre homes e mulleres no uso da linguaxe e a
comunicación

CA4.6 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a difusión de materiais non sexistas

CA5.1 Planificáronse as actividades e as estratexias de avaliación nas actuacións de comunicación e información
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Rexistráronse os datos nos formatos establecidos para orientar as accións de cambio cara a estilos comunicativos non discriminatorios

CA5.5 Redactáronse informes e memorias, respectando os estándares de uso non sexista nin discriminatorio da linguaxe

CA5.6 Seleccionáronse canles e vías para a transmisión de información no contexto de intervención e no propio equipo de intervención que garantan a
equidade entre mulleres e homes desde unha perspectiva de xénero

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados ao módulo de Información e

comunicación con perspectiva de xénero. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

- Caracterizar os procesos de comunicación desde a perspectiva de xénero, analizando as relacións entre o pensamento e a linguaxe, e o seu

papel na discriminación por razón de sexo.

- Detectar situacións de discriminación por razón de xénero nos procesos de comunicación e información, analizando o contido da mensaxe así

como a linguaxe verbal e icónica utilizada.

- Deseñar accións de comunicación e información desde unha perspectiva de xénero, seleccionando recursos expresivos e linguísticos non

sexistas nin discriminatorios e estratexias promotoras de cambios nos estilos comunicativos.

- Pór en práctica actuacións de comunicación e información, seleccionando e elaborando materiais non sexistas nin discriminatorios.

- Avaliar as actuacións de comunicación e información desde a perspectiva de xénero, e valora a importancia desta para garantir a calidade nos

procesos de comunicación e información.

Criterios de cualificación:

Para alcanzar a avaliación positiva na proba, cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5. Para acadar o 5 final hai que

superar cada unha das partes da proba como mínimo cun 5, xa que ambas partes son eliminatorias.

Para acadar o 5 na primeira parte da proba é necesario contestar ás 50 preguntas tipo test do exame teórico, de resposta única, de 4 opcións

posibles. Cada pregunta correcta vale 0,2 puntos; as preguntas incorrectas descontaranse con 0,1 puntos e as preguntas en branco restarán

tamén 0,1 puntos.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda que consistirá na resolución de 5 supostos prácticos que

versarán sobre algunhas das cuestións prácticas do módulo. Este puntuarase de 1 a 10 puntos. Cada suposto vale 2 puntos e para superalo hai

que quitar 1 punto. Non se pode deixar ningún suposto en branco.

As persoas aspirantes que non superen a primeira parte da proba non poderán ser cualificadas nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes,

expresada numéricamente entre 1 e 10 sen decimais.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

É unha proba teórica que consistirá nun exame tipo test de 50 preguntas (modalidade elixe a única resposta correcta, de 4 opcions posibles). Cada

resposta correcta puntuará 0,2 puntos; as incorrectas penalizarán 0,10 puntos, así como as preguntas en branco que restarán tamén 0,1 puntos.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta ou poñer un aspa).

Aquelas que non estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas.

4.a) Primeira parte da proba
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O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras,

pero sí o empreego de lapis e goma de borrar.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na resolución por escrito, de 5 supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte da proba.

Todos os supostos son de resposta obrigatoria, non se pode deixar ningún en branco, sen contestar.

Cada suposto vale 2 puntos, para superalo hai que obter 1 punto. En cada suposto terase en conta a coherencia e a concreción, así como a

redacción, a limpeza, a presentación e as faltas de ortografía.

O instrumento necesario para o seu desenvolvemento será bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de líquidos ou cintas correctoras,

pero si o emprego de lapis e goma de borrar.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1406 Intervención socioeducativa para a igualdade 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo COMBA CAMPOI GARCÍA,ESTEFANÍA GARCÍA AMOR (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ESTEFANÍA GARCÍA AMOR

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a intervención socioeducativa na prevención da violencia contra as mulleres, en relación coas características psicosociais dos colectivos
destinatarios e os contextos de actuación

RA2 - Deseña accións formativas, analizando as estratexias da educación non formal e os procesos de ensino e aprendizaxe

RA3 - Organiza accións formativas, seleccionando os recursos para a intervención en función das características do colectivo e o contexto de intervención

RA4 - Pon en práctica accións formativas dirixidas a diferentes colectivos, analizando o seu papel profesional e as estratexias e pautas de intervención, en
función do contexto
RA5 - Realiza actividades de avaliación de intervencións socioeducativas en prevención da violencia contra as mulleres, seleccionando elementos e
instrumentos propios da educación non formal

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o papel e a importancia da educación non formal na prevención da violencia contra as mulleres

CA1.2 Identificáronse os fundamentos psicopedagóxicos da intervención socioeducativa na prevención da violencia contra as mulleres

CA1.3 Identificáronse os colectivos destinatarios e os ámbitos de intervención socioeducativa en materia de coeducación e prevención da violencia contra
as mulleres

CA1.4 Establecéronse as características psicosociais dos colectivos de intervención como punto de partida desta

CA1.5 Caracterizáronse técnicas e instrumentos para a toma de conciencia das actitudes e das crenzas propias en relación coa violencia de xénero

CA2.1 Definiuse o proceso de ensino e aprendizaxe na educación non formal

CA2.6 Seleccionáronse metodoloxías de intervención acordes cos obxectivos desta

CA2.8 Concretáronse as vías e as estratexias de colaboración con outros axentes significativos para a intervención

CA3.1 Establecéronse canles e estratexias para iniciar e manter relacións de colaboración con institucións e as organizacións potencialmente receptoras
da intervención socioeducativa

CA3.4 Seleccionáronse instrumentos e materiais para ofrecer información, formación e accións de sensibilización a potenciais destinatarios/as

CA3.5 Adecuáronse os instrumentos e os materiais ás características das persoas destinatarias

CA3.6 Valorouse a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación nos procesos de intervención socioeducativa en prevención da violencia
contra as mulleres

CA4.1 Seleccionáronse recursos e materiais acordes cos obxectivos da intervención

CA4.5 Establecéronse estratexias de actuación para participar na capacitación e na formación de profesionais que traballan no ámbito da violencia contra
as mulleres

CA4.6 Axustáronse as pautas de actuación ao papel específico do/da técnico/a en cada ámbito de intervención

CA5.1 Identificáronse sistemas de avaliación das accións de formación na educación non formal

CA5.2 Seleccionouse o sistema de avaliación en función da actividade de formación desenvolvida

CA5.7 Establecéronse protocolos de uso dos resultados da avaliación para mellorar a calidade de accións futuras
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Valorouse a importancia da participación das persoas destinatarias no proceso de avaliación

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a intervención socioeducativa na prevención da violencia contra as mulleres, en relación coas características psicosociais dos colectivos
destinatarios e os contextos de actuación

RA2 - Deseña accións formativas, analizando as estratexias da educación non formal e os procesos de ensino e aprendizaxe

RA3 - Organiza accións formativas, seleccionando os recursos para a intervención en función das características do colectivo e o contexto de intervención

RA4 - Pon en práctica accións formativas dirixidas a diferentes colectivos, analizando o seu papel profesional e as estratexias e pautas de intervención, en
función do contexto
RA5 - Realiza actividades de avaliación de intervencións socioeducativas en prevención da violencia contra as mulleres, seleccionando elementos e
instrumentos propios da educación non formal

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Valorouse a influencia do contorno no proceso e no resultado da intervención

CA1.7 Argumentouse a necesidade dos programas de intervención socioeducativa na prevención ou resposta a situacións de violencia de xénero

CA1.8 Valorouse a intervención socioeducativa como un recurso para o cambio social e o desenvolvemento de actitudes de igualdade entre mulleres e
homes

CA2.2 Argumentouse a importancia da educación non formal para o desenvolvemento de actitudes de igualdade efectiva entre mulleres e homes

CA2.3 Analizáronse os programas de intervención socioeducativa en coeducación e prevención da violencia contra as mulleres

CA2.4 Deseñáronse actividades de formación para diversos colectivos

CA2.5 Deseñáronse programas e espazos de formación de formadores/as en prevención da violencia contra as mulleres e a coeducación

CA2.7 Valorouse a importancia de promover actividades de formación e capacitación específica e permanente sobre coeducación e violencia contra as
mulleres nos centros de profesorado

CA3.2 Elaboráronse instrumentos para a presentación dos programas de intervención

CA3.3 Informouse sobre a necesidade de realizar obradoiros sobre coeducación e prevención da violencia contra as mulleres

CA3.7 Promovéronse obradoiros formativos en diferentes institucións e organizacións, dirixidos á prevención da violencia de xénero

CA4.2 Elaboráronse materiais para o desenvolvemento das accións formativas

CA4.3 Valorouse a importancia da creación dun clima adecuado no desenvolvemento das accións formativas

CA4.4 Puxéronse en práctica estratexias e pautas de actuación ante situacións problemáticas que poidan xurdir no desenvolvemento do programa

CA4.7 Aplicáronse habilidades comunicativas e de xestión de conflitos
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Elaboráronse protocolos de avaliación e rexistro para recoller a información das persoas participantes na acción de formación

CA5.4 Establecéronse indicadores para realizar a avaliación das accións de intervención socioeducativa en prevención da violencia contra as mulleres

CA5.5 Seleccionáronse estratexias, técnicas e instrumentos que posibiliten unha avaliación participativa das accións de formación

CA5.6 Utilizáronse estratexias e técnicas de análise de datos para realizar a avaliación da intervención socioeducativa

MÍNIMOS EXIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición de todos os criterios de avaliación asociados aos resultados de

aprendizaxe do módulo de Intervención socioeducativa para a igualdade. Isto implica que o alumnado sexa capaz de:

- Caracterizar a intervención socioeducativa na prevención da violencia contra as mulleres, en relación coas características psicosociais dos

colectivos destinatarios e os contextos de actuación.

- Deseñar accións formativas, analizando as estratexias da educación non formal e os procesos de ensino e aprendizaxe.

- Organiza accións formativas, seleccionando os recursos para a intervención en función das características do colectivo e o contexto de

intervención.

- Pór en práctica accións formativas dirixidas a diferentes colectivos, analizando o seu papel profesional e as estratexias e pautas de intervención,

en función do contexto.

- Realizar actividades de avaliación de intervencións socioeducativas en prevención da violencia contra as mulleres, seleccionando elementos e

instrumentos propios da educación non formal.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos, sendo a nota máxima 10 puntos.

Para obter o 5 hai que realizar un exame escrito tipo test de resposta única, de 4 opcións posibles. As preguntas contestadas correctamente valen

0,2 puntos. As respostas incorrectas restan 0,1 puntos e as en branco restan tamén 0,1 puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos, dun máximo de 10 puntos.

A proba práctica consiste na resolución, por escrito, de 5 supostos prácticos.Todos son de resposta obrigatoria, non se pode deixar ningún en

branco, sen contestar.

Cada suposto vale 2 puntos, para superalo hai que obter 1 punto. En cada suposto terase en conta a coherencia e a concreción, así como a

redacción, a limpeza, a presentación e as faltas de ortografía.

A cualificación final correspondente ao módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As persoas que non superen a primeira parte da proba non serán cualificadas na segunda parte da proba.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test de 50 preguntas de resposta única, de 4 opcións posibles.

As respostas deben estar claramente marcadas no exame  poñendo unha aspa na letra corresponde a resposta que se considere correcta,(

consideraranse negativas as respostas nas que se marque mais dunha opción, sempre que non se indique con suficiente claridade que se trata

dun erro. En caso de erro, a alumna ou alumno, marcará a nova resposta cun X rodeado dun circulo). Considerarase negativa todas as respostas

que non sexan claras e/ou lexibles

Terá carácter eliminatorio.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cintas ou líquidos

correctores nin boligrafos de tinta borrable, pero si o uso de lapis e goma de borrar, aínda que as respostas finais deben estar escritas a bolígrafo

azul ou negro, toda resposta a lapis contarase como negativa.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun exame escrito no que se resolverán 5 supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para a súa realización serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de cintas ou líquidos correctores nin

boligrafos de tinta borrable, pero si o uso de lapis e goma de borrar. A resposta final debe estar escrita a boligrafo azul ou negro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0344 Metodoloxía da intervención social 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo COMBA CAMPOI GARCÍA,ESTEFANÍA GARCÍA AMOR (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ESTEFANÍA GARCÍA AMOR

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

RA2 - Determina os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

RA3 - Determina estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os
obxectivos perseguidos
RA4 - Incorpora a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o
marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados
RA5 - Define procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración
das diferenzas sexuais

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os métodos, as técnicas e os instrumentos principais de obtención de información

CA1.2 Concretáronse os requisitos de aplicación dos instrumentos e dos recursos

CA1.3 Identificáronse as aplicacións, as posibilidades e as limitacións das técnicas e dos instrumentos

CA1.7 Xustificouse o papel da análise da realidade no éxito da intervención

CA1.8 Valoráronse os aspectos éticos da recollida e tratamento da información

CA2.1 Comparáronse modelos teóricos de intervención social

CA2.2 Identificáronse os niveis de planificación na intervención social

CA2.3 Comparáronse modelos de planificación

CA2.4 Describíronse as fases do proceso de planificación

CA3.1 Explicáronse os conceptos e os procesos básicos relativos á publicidade e aos medios de comunicación

CA3.2 Argumentouse a importancia dos medios de comunicación na promoción e na difusión dos proxectos sociais

CA3.3 Identificáronse os elementos fundamentais dunha campaña de promoción e difusión

CA3.4 Describíronse os medios, as estratexias e as técnicas principais para a promoción e a difusión dos proxectos sociais

CA3.8 Xustificouse a necesidade de garantir a veracidade informativa nos procesos de promoción e difusión dos proxectos sociais

CA4.1 Argumentouse a importancia da análise da realidade tendo en conta a consideración das diferenzas sexuais

CA4.2 Argumentouse a necesidade de incorporar a consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social

CA4.3 Interpretouse o marco lexislativo que promove a igualdade de oportunidades

CA4.4 Analizouse a información e os recursos das institucións e dos organismos de igualdade que existan no ámbito da intervención
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.9 Identificáronse as principais manifestacións de violencia de xénero como un reflexo da desigualdade entre homes e mulleres

CA5.1 Describíronse modelos, técnicas e instrumentos de avaliación na intervención social

CA5.2 Explicáronse as funcións e os principios xerais da avaliación

CA5.3 Describíronse as fases da avaliación

CA5.5 Establecéronse os procedementos xerais para a xestión da calidade nos proxectos deseñados

CA5.7 Argumentouse a necesidade da avaliación para mellorar o funcionamento dos programas e garantir a súa calidade

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

RA2 - Determina os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

RA3 - Determina estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os
obxectivos perseguidos
RA4 - Incorpora a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o
marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados
RA5 - Define procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración
das diferenzas sexuais

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Elaboráronse instrumentos coherentes coa súa finalidade

CA1.5 Empregáronse as tecnoloxías da comunicación na elaboración de instrumentos para a obtención de información

CA1.6 Seleccionáronse as técnicas de análise adecuadas á situación

CA2.5 Xustificouse a necesidade de fundamentar adecuadamente os proxectos de intervención social

CA2.6 Identificáronse os elementos fundamentais da planificación

CA2.7 Comparáronse métodos, técnicas e instrumentos aplicables na intervención social

CA3.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración de materiais de promoción e difusión

CA3.6 Deseñáronse campañas de promoción e difusión de proxectos sociais utilizando recursos de diversa índole

CA3.7 Argumentouse a necesidade de promover e difundir os proxectos sociais

CA4.5 Identificáronse os criterios para incorporar a consideración das diferenzas sexuais nos proxectos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.6 Analizáronse os protocolos internacionais sobre o uso da linguaxe non sexista

CA4.7 Asegurouse o uso non sexista da linguaxe na planificación dos proxectos de intervención social

CA4.8 Identificáronse as estratexias para incorporar a consideración das diferenzas sexuais nos instrumentos de promoción e difusión

CA5.4 Concretáronse as técnicas, os indicadores, os criterios e os instrumentos de avaliación de proxectos de intervención social

CA5.6 Determináronse estratexias e instrumentos para verificar a incorporación da consideración das diferenzas sexuais en proxectos de intervención
social

CA5.8 Empregáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a presentación de informes de avaliación e memorias

MÍNIMOS  ESIXIBLES

Para poder superar esta proba, o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o

alumnado sexa capaz de:

  -Determinar os elementos que constitúen un proxecto de intervención social en relación cos modelos de planificación

 - Determinar métodos, técnicas e instrumentos para a análise da realidade social, e interpreta as súas características e o ámbito de aplicación

 - Determinar estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre os recursos dispoñibles e os

obxectivos perseguidos

 - Definir procedementos de avaliación de proxectos de intervención social, para o que analiza os modelos teóricos, tendo en conta a consideración

das diferenzas sexuais

 - Incorporar a toma en consideración das diferenzas sexuais na elaboración dos proxectos de intervención social, tendo en conta a relación entre o

marco teórico e legal vixente, e as estratexias e os criterios utilizados

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º parte da proba: Terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos.

Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

2º parte da proba: As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Esta parte da proba cualificarase de 0 a 10 puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos. As

persoas que non superen a primeira parte da proba no serán cualificadas nesta segunda parte.

A cualificación final correspondente da proba do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

numericamente, entre 1 e 10, sen decimais.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita (exame) tipo test de 100 preguntas nas que haberá que ter un mínimo de 50 contestadas

correctamente para superar a proba. A non superación da mesma impedrá pasar á parte práctica.Para superar esta proba será necesario obter un

total de 5 puntos sobre 10 que se calcularán do seguintes xeito:

4.a) Primeira parte da proba
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Cada resposta correcta vale 0,1 puntos

Cada resposta incorrecta resta 0,05 puntos

Cada pregunta en branco resta 0,03 puntos

As respostas deben estar claramente marcadas no exame (rodear a letra correspondente á resposta que se considere correcta). Aquelas que non

estean marcadas correctamente, ou deixen lugar a dúbida da resposta elixida, contaranse como negativas. Os instrumentos necesarios para o seu

desenvolvemento serán: bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de correctores nin bolígrafo de tinta borrable.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico escrito que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte da proba.

Os instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento serán bolígrafo azul ou negro. Non se admite a utilización de correctores nin bolígrafo de

tinta borrable.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1403 Promoción do emprego feminino 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS GAYO TRABADO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a situación da muller no emprego, analizando o marco legal

RA2 - Organiza actividades de información e sensibilización para a igualdade efectiva no emprego, analizando o marco legal da conciliación da vida
familiar e laboral, e os obstáculos existentes

RA3 - Organiza actividades de asesoramento ás empresas, analizando as vantaxes da aplicación da igualdade efectiva no emprego

RA4 - Desenvolve procesos de orientación e información ás mulleres en materia de emprego, relacionando a súa empregabilidade coa situación de
ocupabilidade
RA5 - Realiza actividades de seguimento do proceso de promoción do emprego e xustifica a selección das estratexias, as técnicas e os instrumentos de
avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Establecéronse as diferenzas entre emprego e traballo desde unha perspectiva de xénero

CA1.2 Interpretouse o marco legal referido á muller e o emprego

CA1.3 Definíronse as necesidades e as demandas das mulleres en materia de emprego

CA1.4 Realizouse un diagnóstico das necesidades e demandas das mulleres en materia de emprego

CA1.5 Analizáronse os tipos de discriminación en materia de emprego cos ámbitos en que se desenvolven

CA1.6 Analizouse a intervención da acción sindical en materia de igualdade de oportunidades

CA1.7 Valorouse a contribución das mulleres ao desenvolvemento do mundo laboral

CA2.1 Analizouse o marco legal referido á conciliación familiar

CA2.2 Utilizouse con precisión a terminoloxía relacionada coa igualdade efectiva no emprego

CA2.3 Detectáronse os elementos e os obstáculos que dificultan a igualdade efectiva en materia de emprego

CA2.4 Analizouse o papel dos axentes sociais en materia de información e sensibilización

CA2.5 Analizáronse as prácticas de calidade en ámbitos públicos e privados

CA3.1 Analizáronse as características das estruturas empresariais

CA3.4 Relacionouse a oferta de postos de emprego coas necesidades e as demandas das mulleres

CA3.5 Detectáronse novos viveiros de emprego

CA4.1 Caracterizouse o grao de empregabilidade das mulleres

CA4.2 Definíronse obxectivos para as accións de orientación e información

CA4.3 Elaboráronse materiais para a información e a orientación en materia de emprego
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Seleccionáronse estratexias de intervención para a adecuación da empregabilidade á situación conxuntural

CA5.2 Identificáronse os indicadores do proceso de promoción do emprego

CA5.4 Analizáronse os datos extraídos durante as actividades de avaliación

CA5.5 Elaboráronse informes e memorias finais sobre a promoción do emprego

CA5.6 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para a avaliación

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a situación da muller no emprego, analizando o marco legal

RA2 - Organiza actividades de información e sensibilización para a igualdade efectiva no emprego, analizando o marco legal da conciliación da vida
familiar e laboral, e os obstáculos existentes

RA3 - Organiza actividades de asesoramento ás empresas, analizando as vantaxes da aplicación da igualdade efectiva no emprego

RA4 - Desenvolve procesos de orientación e información ás mulleres en materia de emprego, relacionando a súa empregabilidade coa situación de
ocupabilidade
RA5 - Realiza actividades de seguimento do proceso de promoción do emprego e xustifica a selección das estratexias, as técnicas e os instrumentos de
avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Analizáronse os tipos de discriminación en materia de emprego cos ámbitos en que se desenvolven

CA2.6 Desenvolvéronse actividades de sensibilización en perspectiva de xénero en diferentes ámbitos laborais

CA2.7 Aplicáronse técnicas de información e sensibilización en materia de igualdade efectiva no emprego

CA2.8 Elaboráronse materiais de información e sensibilización en materia de emprego

CA2.9 Comprobouse a accesibilidade dos soportes de comunicación para dar a coñecer os servizos, os recursos e as accións do contorno de intervención

CA2.10 Valorouse a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación para a organización de actividades de información e
sensibilización

CA3.1 Analizáronse as características das estruturas empresariais

CA3.2 Aplicáronse técnicas de investigación social para detectar posibilidades de inserción das mulleres no tecido produtivo

CA3.3 Elaboráronse instrumentos de recollida de información para aplicar na prospección de empresas

CA3.4 Relacionouse a oferta de postos de emprego coas necesidades e as demandas das mulleres

CA3.5 Detectáronse novos viveiros de emprego
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Desenvolvéronse estratexias de asesoramento que conxuguen necesidades das mulleres e o marco legal

CA3.7 Desenvolvéronse accións de fomento da participación das mulleres dentro da empresa

CA3.8 Xustificouse a importancia da permanencia e o acceso ao emprego en igualdade de condicións entre homes e mulleres

CA4.1 Caracterizouse o grao de empregabilidade das mulleres

CA4.2 Definíronse obxectivos para as accións de orientación e información

CA4.3 Elaboráronse materiais para a información e a orientación en materia de emprego

CA4.4 Seleccionáronse estratexias de intervención para a adecuación da empregabilidade á situación conxuntural

CA4.5 Deseñáronse itinerarios personalizados

CA4.6 Dinamizáronse estratexias de autoemprego

CA4.7 Aplicáronse técnicas de procura activa de emprego

CA4.8 Xustificouse a importancia de respectar a opinión e as opcións de cada persoa

CA5.1 Planificáronse as actividades de seguimento e avaliación segundo os momentos do proceso

CA5.2 Identificáronse os indicadores do proceso de promoción do emprego

CA5.3 Deseñáronse instrumentos de recollida de datos e rexistro da información

CA5.4 Analizáronse os datos extraídos durante as actividades de avaliación

CA5.5 Elaboráronse informes e memorias finais sobre a promoción do emprego

CA5.7 Valorouse a importancia da autorreflexión e a autocrítica do desempeño profesional

CA5.8 Valorouse a avaliación como instrumento útil na toma de decisións

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva están  relacionados coas seguintes áreas:

- Interpretación do marco legal e normativo

- Planificación da intervención e a avaliación con perspectiva de xénero.

- Planificación da organización dos recursos.

- Elaboración da memoria, os informes, os protocolos, ...

- Detección de necesidades.

- Programación das intervencións.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Xestión da intervención.

- Supervisión da intervención.

- Planificación da promoción de campañas e proxectos.

- Elaboración de soportes publicitarios.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba teórica é de carácter eliminatorio. Terá formato de proba obxectiva tipo test

Consideraranse fallo tanto a resposta incorrecta como a non contestación ou e resposta en blanco. Cada 3 fallos descontarán 1 acerto.

Para a realización da proba será necesario o uso de bolígrafo azul ou negro de tinta indeleble. Non se permitirá o uso de móbiles nin de ningún

outro dispositivo electrónico.

Será necesaria a identificación mediante o D.N.I. ou pasaporte que deberá estar a disposición enriba da mesa.

Non se permitirá o acceso a proba unha vez finalizado o proceso de chamamento público do alumno/a.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén ten carácter eliminatorio e consistirá na resolución de

exercicios relativos aos contidos dos criterios anteriormente expostos.

A duración da proba será de 1 hora e 30 minutos. O alumnado non poderá sair da sesión ata transcurridos 20 minutos dende o comezo da proba.

Para a realización da proba será necesario o uso de bolígrafo azul ou negro de tinta indeleble. Non se permitirá o uso de móbiles nin de ningún

outro dispositivo electrónico.

Será necesaria la identificación mediante D.N.I. ou pasaporte que deberá estar a disposición enriba da mesa. Non se permitirá o acceso á proba

unha vez finalizado o proceso de chamamento público do/a alumno/a.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Promoción de igualdade de xénero Ciclos
formativos de
grao superior

CSSSC05Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1402 Prevención da violencia de xénero 02019/2020 0191

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

Profesorado asignado ao módulo SILVIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza as situacións de violencia de xénero, en relación cos procesos psicolóxicos e sociolóxicos que as sustentan

RA2 - Caracteriza o marco da intervención preventiva en violencia de xénero, tendo en conta a relación entre a súa estrutura xurídica e administrativa e a
realidade en que se desenvolve

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os elementos que configuran a violencia de xénero e as relacións entre eles

CA1.2 Definíronse os tipos de violencia de xénero

CA1.3 Caracterizáronse os procesos básicos que interveñen na violencia de xénero

CA1.4 Describíronse os factores que favorecen ou inhiben as situacións de violencia de xénero

CA1.5 Determináronse os indicadores de violencia de xénero

CA1.6 Describíronse os factores de risco relacionados coa violencia de xénero

CA1.7 Identificáronse as características de posibles situacións de violencia de xénero

CA1.8 Valorouse a incidencia dos medios de comunicación nas situacións de violencia de xénero

CA2.1 Definíronse os antecedentes e a evolución das medidas dirixidas a sensibilizar acerca da violencia que se exerce sobre as mulleres e menores ao
seu cargo

CA2.2 Identificáronse medidas de intervención preventiva en violencia de xénero

CA2.3 Caracterizáronse os servizos relacionados coa detección da violencia contra as mulleres e a súa descendencia e a atención ante estas situacións

CA2.4 Argumentouse a importancia da formación de profesionais en materia de atención ás vítimas de violencia de xénero

CA2.5 Definiuse o actual marco xurídico e administrativo en materia de violencia de xénero

CA2.6 Identificáronse os protocolos para actuar en situacións de violencia contra as mulleres

CA2.7 Identificouse a influencia das particularidades territoriais, culturais, relixiosas, económicas, sexuais e persoais da poboación no proceso de
distribución da información

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Planifica actividades de prevención, analizando os recursos de asistencia integral e protección ás vítimas

RA4 - Desenvolve estratexias de intervención en violencia de xénero, tendo en conta a relación entre as características da situación e o protocolo
establecido
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA5 - Realiza actividades para o control e o seguimento da intervención en situacións de violencia de xénero, e xustifica a selección das estratexias, as
técnicas e os instrumentos de avaliación

Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Valorouse a importancia de informar e orientar as vítimas sobre os seus dereitos e os recursos existentes

CA3.2 Caracterizáronse os servizos de atención ás mulleres vítimas de violencia

CA3.3 Caracterizáronse os recursos de atención física e mental das vítimas para impulsar a recuperación das secuelas da violencia

CA3.4 Identificáronse as medidas de atención ás necesidades de acollemento temporal, garantindo a manutención, o aloxamento, a accesibilidade e a
seguridade nos casos en que proceda

CA3.5 Valorouse a importancia de proporcionar seguridade á vítima a través dos medios técnicos posibles

CA3.6 Describíronse os recursos de atención ás necesidades económicas, laborais, xurídicas, educativas, culturais e sociais das vítimas derivadas da
situación de violencia

CA3.7 Caracterizáronse os servizos de atención especializada para mulleres vítimas de violencia de xénero e/ou para menores ao seu cargo

CA3.8 Identificáronse as funcións e as competencias do Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller e do Observatorio Galego da Violencia de
Xénero, e os recursos de coordinación existentes

CA4.1 Identificáronse os protocolos para actuar en situacións de violencia de xénero

CA4.2 Establecéronse os protocolos de intervención en casos de violencia de xénero

CA4.3 Valorouse o papel do/da profesional en situacións de violencia de xénero

CA4.4 Caracterizáronse os protocolos de intervención familiar en casos de violencia de xénero

CA4.5 Seleccionouse o servizo idóneo para cada momento do itinerario de asesoramento integral ás vítimas, e indicáronse os pasos que cumpra seguir

CA4.6 Xustificouse o acompañamento da vítima ao servizo especializado prioritario

CA4.7 Xustificouse o cumprimento das normas e dos criterios establecidos no protocolo de actuación no trato dispensado ás persoas que sufriran violencia
de xénero

CA5.1 Identificáronse os indicadores do proceso de control e seguimento da intervención en violencia de xénero

CA5.2 Seleccionáronse técnicas, instrumentos e protocolos para a realización do seguimento da intervención en violencia de xénero

CA5.3 Rexistráronse os datos nos soportes establecidos polo equipo interdisciplinar

CA5.4 Garantiuse a privacidade dos datos de carácter persoal

CA5.5 Transmitiuse a información ás persoas implicadas na intervención tanto directamente como indirectamente

CA5.6 Xustificouse a toma de decisións para modificar ou adaptar a intervención en violencia de xénero
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Para poder superar este módulo, o alumnado deberá acadar os resultados de aprendizaxe asociados a el. Isto implica que o alumnado sexa capaz

de:

-Definir situacións de violencia de xénero

-Intervir de forma preventiva en casos de violencia de xénero

-Planificar actividades de prevención en violencia de xénero

-Elaborar estratexias de intervención en violencia de xénero

-Facer un seguimento e control da intervención en violencia de xénero

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta proba constará dun exame de preguntas a desenvolver de resposta curta ou test.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teórica como na práctica.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba consistirá na realización de 3 supostos prácticos.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter un 5 tanto na proba escrita como na práctica.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0020 Primeiros auxilios 02019/2020 053

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL ARGIBAY SANMARTÍN,MERCEDES FERNÁNDEZ BARREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno.

CA1.2 Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas.

CA1.5 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.9 Tomáronse as constantes vitais.

CA2.1 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar.

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA2.6 Indicáronse as lesións, as patoloxías e os traumatismos máis frecuentes.

CA2.7 Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA2.8 Aplicáronse primeiros auxilios ante lesións por axentes físicos, químicos e biolóxicos.

CA2.9 Aplicáronse primeiros auxilios ante patoloxías orgánicas de urxencia.

CA2.10 Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir.

CA3.1 Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á vítima.

CA3.2 Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización.

CA3.3 Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada.

CA3.4 Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados.

CA3.6 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

CA4.1 Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas acompañantes.

CA4.2 Detectáronse as necesidades psicolóxicas da persoa accidentada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante toda a actuación.

CA4.5 Identificáronse os factores que predispoñen á ansiedade nas situacións de accidente, emerxencia e dó.

CA4.6 Especificáronse as técnicas para controlar unha situación de dó, ansiedade, angustia ou agresividade.

CA4.7 Especificáronse as técnicas para superar psicoloxicamente o fracaso na prestación do auxilio.

CA4.8 Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

RA2 - Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido.

RA3 - Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios materiais e as técnicas.

RA4 - Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicación
aplicadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos e dos medicamentos.

CA1.4 Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas.

CA1.6 Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación.

CA1.7 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia.

CA1.8 Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia.

CA1.10 Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR).

CA2.2 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio.

CA2.4 Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA).

CA2.5 Aplicáronse medidas posreanimación.

CA3.5 Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou accidentadas con materiais convencionais e
inespecíficos, ou medios de fortuna.

CA4.3 Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da persoa accidentada.
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MINIMOS EXIXIBLES

No RA 1 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 1.10

No RA 2 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 2.4 e CA 2.10

No RA 3 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 3.1

No RA 4 todos os CA son mínimos exixibles agas CA 4.2

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- As probas son eliminatorias e avaliaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesaria obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas para

acadar unha avaliación positiva.

- As notas expresaranse sempre en números enteiros, sen decimais, aproximando á unidade máis cercana; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase

á unidade anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes

(teórica e práctica), expresada en números enteiros, redondeada á unidade máis próxima; isto é: decimais de 0 a 5 aproximarase á unidade

anterior, e decimais de 6 a 9 á superior.

- No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

- Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera  parte da proba ás persoas aspirantes que leven a cabo actuacións de tipo

fraudulento ou incumpran as normas de protección, prevención e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas e

para o resto do grupo e para as instalacións durante a realización das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta proba constara  dun examen de pregunas a desenrrolar y/o de resposta curta y/o de tipo test. Para aprobar o módulo é condición

imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

consta dos seguientes instrumentos:

- Realiza a valoración inical da sistencia unha urxencia e describe os riscos, os recursos dispoñibles e o tipo de axuda necesaria.

- Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.

- Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol a persoa accidentada e ás acompañantes, e describe as estratexias de comunicacion

aplicadas.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Se realizara un exercicio de SVB co maniqui adulto e outro exercicio de SVB pediatrico.

Se realizara un exercicio de OVACE no adulto e pediatrico.

Se realizara ademais do exercicio práctico anteriormente citado, un exercicio escrito de un caso práctico o/u un procedemento.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto na proba teorica como na proba práctica.

Instrumentos

Lista de observacion que versaran sobre:
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-Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxetivo perseguido.

-Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de víctima e selecciona os medios materiais e as técnicas axeitadas.
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