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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

7 INSTRUMENTAL, MATERIAIS E PROCEDEMENTOS CLÍNICOS NA MEDICINA ORAL, PERIODONCIA E CIRUXÍA ORAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Identificar os diferentes tipos de materiais dentais segundo o seu 
uso especifico 

▪ Prepara e transfire materiais/instrumental nos procedementos 
explicados (obturación, endodoncia, periodoncia...). 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Analizar os procedementos técnicos necesarios para a preparación e 
conservación de materiais dentais que permitan a utilización ou 
aplicación directa polo facultativo. 

▪ Distingue, manipula e conserva correctamente os distintos materiais 
dentais. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos tele-
máticos, fora da aula, de contidos mixtos ( 

teóricos e prácticos) 

▪ Identificar o instrumental dental e realizar a súa preparación, limpe-
za, desinfección e esterilización 

▪ Recoñece signos/síntomas de alarma ou indicadores de complica-
cións postoperatorias e sabe aplicar medidas preventivas. 

 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccio-
nar a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

 SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

8 PRÓTESIS DENTAIS  E ORTODONCIA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Identificar os diferentes tipos de materiais dentais segundo o seu 
uso especifico 

▪ Prepara materiais de impresión e de baleirado. SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Identificar o instrumental dental e realizar a súa preparación, limpe-
za, desinfección e esterilización 

▪ Distingue, manipula e conserva correctamente os distintos materiais 
dentais 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccio-
nar a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccio-
nar a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

9 PROMOCIÓN DA SAÚDE BUCODENTAL  NO CONSULTORIO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Identificar os diferentes tipos de materiais dentais segundo o seu 
uso especifico 

▪ Dramatiza unha charla de educación para a saúde bucodental NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Executar as técnicas de prestación de apoio ó facultativo durante a 
actuación bucodental segundo as instruccións recibidas 

▪ Coñece materiais, instrumentos e procedemento de selado de fosas 
e fisuras 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos tele-
máticos, fora da aula, de contidos mixtos ( 

teóricos e prácticos) 

▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccio-
nar a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

▪ Explica as técnicas de cepillado (convencional e interproximal) e 
utilización da seda dental 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Prepara material necesario e explica a técnica de revelado de placa 
bacteriana oral. 

NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Explica a técnica de limpeza da lingua. SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos ,fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Distingue, manipula e conserva correctamente os distintos materiais 
dentais 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Recoñece signos/síntomas de alarma ou indicadores de complica-
cións postoperatorias e sabe aplicar medidas preventivas. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 
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▪  ▪ Cumplimenta, o seu nivel, a folla de medicación con datos supostos. NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

 

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  cualificado na 3ª avaliación, e polo tanto, na avaliación final, cunha nota numéri-
ca obtida da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación podendo verse incrementada ata un 10% da mesma aplicando unha valoración positiva resultante das actividades formativas desenvolvidas durante o terceiro trimestre que virá 
dado pola resolución en tempo e forma das tarefas, actividades e/ou exercicios telemáticos a través da aula virtual ou correo electrónico. 

 

As actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para o alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualificación do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as 
puntua-cións iguais ou superiores a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación. 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

A nota obtida das porcentaxes anteriores poderase ver incrementada ata un 10% da mesma segundo o desenvolvemento das actividades formativas da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non 
descontando no caso contrario. 

 

Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que as puntuacións con decimal inferior a 5 redondéanse á baixa e as puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza.  

 

Será necesario ter superadas a primeira e segunda avaliación, cunha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas, para facer media e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 COMPOÑENTES HUMANOS, TÉCNICOS E MATERIAIS NO CONTORNO DO TRABALLO BUCODENTAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Describir e manexar adecuadamente os compoñentes do equipo dental para 
colaborar nos procesos de atención bucodental 

 

▪ Enumera as funcións de cada profesional da saúde bucodental Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar a técni-
ca de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

 

▪ Enumera os factores ambientais axeitados na consulta dental Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Simula a acomodación dun paciente no sillón dental Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

2 ANATOMÍA E FISIOLOXÍA DA REXIÓN BUCOFACIAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Executar as técnicas de prestación de apoio ó facultativo durante a actuación 
bucodental segundo as instruccións recibidas 

▪ Recoñece as estruturas craneofaciais Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar a técni-
ca de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

▪ Recoñece as estruturas dentarias e anexas Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Recoñece os tipos de dentición e explica as súas características Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

    ▪ Explica a biomecánica mastigadora e a oclusión dental Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

3 PROCEDEMENTOS XERAIS DO TRABALLO NA CLÍNICA DENTAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Describir e manexar adecuadamente os compoñentes do equipo dental para 
colaborar nos procesos de atención bucodental 

▪ Simula a acomodación da TCAE segundo a localización do dentista/hixienista Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Identificar o instrumental dental e realizar a súa preparación, limpeza, desin-
fección e esterilización 

▪ Simula a transferencia do material e/ou instrumental na técnica a catro ou seis 
mans. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar 
a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

▪ Simula a aspiración de fluídos e o mantemento do grupo hídrico. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Clasificar os distintos tipos de anestésicos utilizados en odontoloxía e 
describir o protocolo a seguir en situacións de urxencia 

▪ Coñece e aplica correctamente as manobras de iluminación do campo opera-
torio en distintas situacións. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Prepara e dispensa o material necesario para o illamento do campo operato-
rio. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Prepara e transfire o instrumental necesario para a exploración bucodental. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

   ▪ Prepara e transfire os distintos tipos de anestésicos Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 
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   ▪ Coñece e aplica as normas de hixiene persoal e as precaucións universais. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

   ▪ Explica os protocolos de limpeza, desinfección e esterilización de superficies, 
equipos, instrumental de man e rotatorio... 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

   ▪ Xestiona os residuos xerados nunha clínica dental. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 EXPLORACIÓN CLÍNICA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ Identificar o instrumental dental e realizar a súa preparación, limpeza, desin-
fección e esterilización 

 

▪ Emprega os diferentes sistemas de codificación dental   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 X ▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar 
a técnica de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

▪ Identifica estruturas e rexistra alteracións dentais básicas nun odontograma Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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   ▪ Explica a importancia de gardar o segredo profesional Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Explica o consentimento informado. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

   ▪ Cobre e busca información nunha ficha ou historia clínica dental. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

5 RADIOLOXÍA ORAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar a técni-
ca de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

 

▪ Identifica tipos e propiedades das películas radiográficas Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 X ▪ Preparar o material e colocar o paciente para realizar a técnica radiográfica 
segundo o tipo de exploración 

▪  Selecciona e prepara material para a realización de técnicas radiográficas 
intraorais, extraorais e especiais. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 X ▪ Explicar as normas de protección radiolóxica e utilizar os elementos de 
radioprotección 

▪ Coloca o tubo e posiciona paciente segundo a técnica radiográfica prescrita. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Coñece os procedementos de revelado, fixado, selado, conservación e arquivo 
das películas radiográficas. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

   ▪ Explica os efectos das radiacións ionizantes sobre o organismo Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Segue as normas de protección radiolóxica e coñece os elementos de radio-
protección 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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   ▪ Coñece e aplica, cando é necesario, os elementos de protección. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 INSTRUMENTAL, MATERIAIS E PROCEDEMENTOS CLÍNICOS NA ODONTOLOXÍA CONSERVADORA E ENDODONCIA. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ Identificar os diferentes tipos de materiais dentais segundo o seu uso especifi-
co 

▪ Distingue as patoloxías bucodentais básicas Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos). 

Proba teórico-práctica. 

 X ▪ Analizar os procedementos técnicos necesarios para a preparación e conserva-
ción de materiais dentais que permitan a utilización ou aplicación directa polo 
facultativo. 

▪ Prepara e transfire materiais/instrumental nos procedementos explicados 
(obturación, endodoncia, periodoncia...). 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x  Identificar o instrumental dental e realizar a súa preparación, limpeza, desin-
fección e esterilización 

▪ Distingue, manipula e conserva correctamente os distintos materiais dentais. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Executar as técnicas de prestación de apoio ó facultativo durante a actuación 
bucodental segundo as instruccións recibidas 

▪ Recoñece signos/síntomas de alarma ou indicadores de complicacións posto-
peratorias e sabe aplicar medidas preventivas. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 X Valorar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos e seleccionar a técni-
ca de apoio mais adecuada segundo o tipo de paciente 

 Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua  e que non superase algunha avaliación ( 1º e 2ª) terán a posibilidade de presentarse ao exame de recuperación (xuño) coa avaliación ou avaliacións 
que teña suspensa/s e/ou non presentada/s. Este exame consta dunha proba escrita mixta de contidos teórico- prácticos, de 50 preguntas por avaliación pendente, que serán tipo test (con catro alternativas de res-
posta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán; cada 4 respostas incorrectas, descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta) e poden incluir imaxes, táboas, gráficas, capturas de 
pantalla... A puntuación de cada resposta correcta indicarase ao lado do enunciado de cada pregunta. Cada alumno e alumna disporá dun máximo de 60 minutos para a súa realización. Pode haber varios modelos de 
exame, que se repartirán aleatoriamente entre o alumnado que se presente á proba. Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de videoconferencia Webex, contando con un tempo 
máximo de realización de 60 minutos por avaliación.  

Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas anteriormente citadas (PE, AA). 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o 
alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá 
dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente. 

 

Esta proba constará de dúas partes que se realizarán o mesmo día: 

▪ unha proba escrita mixta (de contidos teórico-prácticos) de 100 preguntas tipo test e 10 preguntas de reserva (con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán: cada 4 respostas 
incorrectas descontarán 1 resposta correcta) e poden incluir imaxes, táboas, gráficas, capturas de pantalla... 

▪ unha proba escrita con 3 preguntas abertas (de resposta longa) sobre casos prácticos a resolver polo alumno ou alumna. 

 

Será necesario aprobar as dúas partes para superar o módulo. Por este sistema, o/a alumno/a acadará a calificación de APROBADO (puntuación numérica de 5) ou SUSPENSO. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de videoconferencia Webex, contando con un 
tempo máximo de realización de 120 minutos.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará as programacións ás necesidades educativas do alumnado que forme o seu grupo de atención. Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non 
responda globalmente aos obxectivos programados, o profesorado adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do 
grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no relativo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apio necesarios para cada 
caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico 
así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto seguiranse as instrucións reflectidas 
no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

Para favorecer a aprendizaxe do alumnado neste período de corentena puxéronse en marcha 2 ferramentas: aula virtual do centro 

(para contidos e tarefas/exercicios/actividades/dúbidas) e plataforma Cisco Webex meetings (para clases en directo). 

Dado que as clases son telemáticas, ao inicio do período de corentena, fíxose unha sondaxe do alumnado mediante chamada telefónica individual para coñecer as dificultades do seguimento do curso, por se tiveran 
atrancos na conexión, na dispoñibilidade de dispositivos para a mesma ou calquera outra dificultade para o seguimento do curso telemático. Tamén se lles fixeron titoriais para o manexo da aula virtual. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

ESTELA GÓMEZ CANABAL 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

12 O ANCIÁN E O PACIENTE TERMINAL. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun/ha paciente 
en función do seu estado e necesidades.  

▪ .Identif ica os cambios biolóxicos, psíquicos e sociais dos anciáns.  SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Analizar e preparar os procedementos teóricos necesarios para 
facilitar a observación e/ou exploración médica dunha paciente ou 
cliente en función do seu estado e condicións físicas tanto en aten-
ción hospitalaria como domiciliaria.  

▪ .Realiza esquemas sobre os servicios socio sanitarios para os an-
ciáns. 

NON NON  

▪ Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do pacien-
te e do se contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de 
enfermaría.  

▪ Realiza un plan de coidados encamiñado os anciáns.  SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Identificar diferentes técnicas de administración de dietas que 
permitan manter nos/as pacientes unha nutrición adecuada. 

▪  Aplica e valora as distintas escalas de necesidades dos anciáns.  SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Aplicar, utilizar e realizar as técnicas necesarias dos coidados 
postmortem.  

       Identifica os coidados e medidas de seguridad dos anciáns que viven 
sos.  

NON NON  

▪  Coñece os coidados de enfermería ó paciente terminal.  SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  ▪ Escribe e realiza os procedementos axeitados de amortajamento de 
cadáveres, precisándo os materiais e productos necesarios para a 
súa realización.  

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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▪   Coñece e analiza as fases polas que pasa un paciente terminal.  SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

 

Nº Unidade didáctica 

13 COIDADOS DO PACIENTE CIRÚRXICO E PROCEDEMENTOS DIAGNÓSTICOS. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun/ha paciente 
en función do seu estado e necesidades. 

▪  Explica as indicacións das posicións anatómicas de uso máis 
frecuente para a observación e/ou exploración de pacientes .  

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Comprender e ter a sensibilidade ante o estado emocional do pa-
ciente e do seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos 
de enfermaría. 

▪ Describe e realiza a preparación de pacientes para a realización das 
diferentes probas diagnósticas. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  ▪ Coñece as necesidades dos pacientes no preoperatorios SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  ▪  Describe os coidados perioperatorios do paciente ciirúrxico SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  
▪ Nun suposto práctico; 

     - Analiza os factores que poden complicar a intervención. 

     - Realiza a preparación nos días previos a intervención 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  ▪ Aplica apósitos nas diferentes zonas do paciente NON NON  
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▪  ▪ Realiza un plan de coidados postoperatorios. Realiza o coidado das 
drenaxes e o cambio de bolsas colectoras ou recipientes de vacío. 

SI/NON SI/NON Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  
▪ Recoñece os diferentes tipos de probas diagnósticas, incluíndo; 

 - Definición e obxetivo da proba. 

        - Diferentes tipos 

        - Preparación do paciente. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

14 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Interpretar ordes de tratamento, precisando a vía de administración 
e o material para utilizar en función da técnica a aplicar. 

▪ Identificar y describir as vías máis frecuentes de administración de 
fármacos autorizados a los AE. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Preparar a medicación aplicando os criterios de equivalencia necesa-
rios para a preparación de medicación. 

▪ Describe los procesos de la farmacodinamia NON NO N  

▪ Comprender e ter a sensibilidade ante o estado emocional do 
paciente e do seu contorno, durante a aplicación dos coidados 
básicos de enfermaría. 

▪ Clasifica os medicamentos en función de; caducidad, vía de administra-
ción, órgano ou sistema ó que vai diirixido 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Explica os procedementos e materiais necesarios para a administración 
de medicamentos por diferentes vías. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Describe os principais riscos asociados a administración de medica-
mentos en función do fármaco e a vía de administración. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos ,fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Interpreta ordes de tratamento e selecciona o material necesario para 
a súa administración 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Prepara a medicación e fai o cálculo da dosis a adminsitrar NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪  ▪ Realiza a adminsitración de fármacos por vía oral, rectal e tópica. NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪  ▪ Cumplimenta, o seu nivel, a folla de medicación con datos supostos. NON NON  
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▪  
▪ Prepara o material para realizar unha perfusión intravenosa e calcular o 

ritmo de goteo para a correcta administración. 

NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

15 PRIMEIROS AUXILIOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun/ha paciente 
en función do seu estado e necesidades 

▪ Describe os signos e síntomas máis comúns que producen os trau-
matismos; fracturas, esguinces e luxacións, determinando as mano-
bras de inmovilización oportunas.  

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

▪ Analizar as técnicas de asistencia sanitaria de urxencia determinan-
do e aplicando a máis adecuada en función da situación e estado 
do/a pacient 

▪ Describe e pon a punto o material necesario para realizar vendaxes e 
colocar/aplicar férulas. 

NON SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para 
facilitar a observación e/ou exploración médica dun/ha paciente ou 
cliente en función do seu estado e condicións físicas tanto en aten-
ción hospitalaria como domiciliaria. 

▪ Explica os distintos tipos de queimaduras en función da sua extensión e 
profundidade, describindo as medidas de asistencia sanitaria de urxen-
cia máis axeitadas para cada unha. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

▪ Comprender e ter a sensibilidade ante o estado emocional do 
paciente e do seu contorno, durante a aplicación dos coidados bá-
sicos de enfermaría. 

▪ Explica os distintos tipos de feridas e as manobras de actuación inme-
diata en cada unha 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 ▪ Explica os distintos tipos de hemorraxias e a secuencia de actuación 
ante cada unha delas. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 ▪ Describe o contido, coidados xerais e pautas de actuación sobre os 
carros de paradas 

NON NON  

 ▪ Efectúa vendaxes e coloca férulas simples. Efectúa manobras de 
inmovilización de fracturas de diversa localización 

NON NON Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 ▪ Executa correctamente o protocolo de SVB SI NON Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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 ▪ Efectúa manobras de inhibición de hemorraxias SI NON  

 

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros do-
centes da Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  cualificado na 3ª avaliación, e polo tanto, na avaliación final, 
cunha nota numérica obtida da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación podendo verse incrementada ata un 10% da mesma aplicando unha valoración positiva resultante das actividades formativas desenvolvidas durante o 
terceiro trimestre que virá dado pola resolución en tempo e forma das tarefas, actividades e/ou exercicios telemáticos a través da aula virtual ou correo electrónico. 

 

As actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para o alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente de-
finidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualificación do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse po-
sitivas as puntua-cións iguais ou superiores a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación. 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

A nota obtida das porcentaxes anteriores poderase ver incrementada ata un 10% da mesma segundo o desenvolvemento das actividades formativas da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alum-
nado, non descontando no caso contrario. 

 

Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que as puntuacións con decimal inferior a 5 redondéanse á baixa e as puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza.  

 

Será necesario ter superadas a primeira e segunda avaliación, cunha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas, para facer media e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Células E Tecidos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a 
observación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do 
seu estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domicilia-
ria. 

▪ Identifica os orgánulos celulares en debuxos ou esquemas.  Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Comprender e ter a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermería 

▪ Identifica os diferentes tecidos en esquemas mudos.  Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Localiza en un boneco as cavidades e os órganos correspondentes a cada 
cavidade. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

2 A Pel E A Hixiene Do Paciente 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Analiza os procedementos técnicos necesarios e realiza a hixiene persoal dun 
paciente ou cliente en función do seu estado, idade e/ou situación, informán-
doo da técnica a realizar  e respectando a súa intimidade. 

▪ Identifica e describe as estructuras anatómicas da pel e anexos cutáneos.  Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Identifica e aplica os procedementos técnicos axeitados para realizar a reco-
lleita de excretas en función do estado e necesidades do paciente ou cliente. 

▪ Realiza esquemas sobre as funcións da pel.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a ob-
servación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.  

▪ Explica as patoloxías básicas da pel e anexos cutáneos. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Precisa os coidados hixiénicos requeridos por un paciente, explicando os 
criterios de selección de técnicas en función das necesidades do mesmo.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Describe os procedementos de baño e lavado do paciente, precisando os 
materiais necesarios para a súa realización en función das necesidades do 
mesmo.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Describe os procedementos de recollida de excretas, precisando os materiais 
necesarios para a súa realización en función das necesidades do mesmo.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Mobilización traslado e deambulación de pacientes.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en 
función do seu estado e necesidades.  

▪ Identifica no esqueleto os osos.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas necesidades 
utilizando os medios de soporte precisos segundo o caso.  

▪ Selecciona as medidas de hixiene postural máis adecuadas para a realización 
de mobilizacións.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a ob-
servación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.   

▪ Describe as características técnicas e as aplicacións máis frecuentes das técni-
cas de posicionamento de pacientes encamados, en función das necesidades 
do mesmo.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Describe e explica a técnica idónea de traslado de un paciente en función do 
estado e necesidades do mesmo.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Explica a técnica idónea de moblización de un paciente en función do seu 
estado e necesidades.   

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Ulceras Por Presión  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en 
función do seu estado e necesidades.  

▪ Explica os mecanismos de producción das úlceras por presión e os lugares 
anatómicos de aparición máis frecuente.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu 
contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría. 

▪ Describe as fases de evolución na aparición de UPP    Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a ob-
servación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.   

▪ Explica as principais medidas preventivas para evitar a aparición de úlceras por 
presión e señala os productos sanitarios  para a súa prevención.   

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Aparato Cardiovascular. Coidados.   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ Realizar a toma de constantes vitais e efectuar o seu rexistro gráfico.   ▪ Explica as características anatómicas do aparato cardiovascular. Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  ▪ Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a 
observación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do 
seu estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domicilia-
ria.   

▪ Explica as características fisiolóxicas do aparato cardiovascular.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

X  Comprender e ter a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermería.    

▪ Identifica as cavidades e válvulas cardíacas.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Realiza esquemas coas principais patoloxías do aparato cardiovascular.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

   ▪ Identifica e selecciona o material necesario para medición das constantes 
vitais.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Confecciona unha gráfica de rexistro de constantes vitais a partir de valores ou 
supostos obtidos mediante medicións entre alumnos.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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   ▪ Interpreta os datos do balance hídrico de unha gráfica previamente confeccio-
nada.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Aparato respiratorio. Coidados.   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Interpretar ordes de tratamento, precisando a vía de administración e o mate-
rial a utilizar en función da técnica a empregar.   

▪ Explica as características anatómicas do aparato respiratorio.    Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos). 

Proba teórico-práctica. 

 x ▪ Realizar a toma de constantes vitais e efectuar o seu rexistro gráfico.   ▪ Explica as características fisiolóxicas do aparato respiratorio.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a ob-
servación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.   

▪ Identifica a principais patoloxías do aparato respiratorio. .  Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Explica os procedementos de aplicación de técnicas de osixenoterapia, así 
como os materiais necesarios para a súa correcta adminsitración.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Selecciona o material necesario para realizar a aspiración de secrecións tra-
queobronquiais e bucofarínxeas.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

7 Sistema Nervioso  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a 
observación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do 
seu estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domicilia-
ria.   

▪ Identifica no esqueleto os osos.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x ▪ Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría. 

▪ Nombra os distintos órganos que conforman o sistema nervioso.    Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

   ▪ Identifica as principais patoloxías do sistema nervioso.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

8 Aparato Urinario.  Coidados.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Identificar e aplicar os procedementos técnicos adecuados para realizar a 
recolleita de excretas en función do estado e necesidades do/a paciente clien-
te.    

▪ Identifica as estruturas do aparato urinario en bonecos ou esquemas.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x ▪ Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun/ha paciente ou cliente 
en función do seu estado e necesidades.    

▪ Selecciona e prepara o material para a realización de unha sondaxe vesical.      Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a ob-
servación e/ou exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.   

▪ Selecciona o material e identifica os coidados da sonda vesical.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Selecciona o material e describe a técnica de recollida das mostras de orina en 
función do tipo de proba a realizar.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 X Valorar a influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta eli-
minación para evitar a incidencia negativa no medio ambiente 

 Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Efectuar a recollida de excretas e elaborar o balance hídrico do/a pacien-
te/cliente 

 Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

 



 

 

Páxina 17 de 22 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Aparato Dixestivo. Dietas.    

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Identificar e aplicar os procedementos técnicos adecuados para realizar a 
recolleita de excretas en función do estado e necesidades do/a pacien-
te/cliente.    

▪ Identifica as estruturas do aparato dixestivo en bonecos ou esquemas.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica.  

 x ▪ Identificar as diferentes técnicas de administración de dietas que permitan 
manter nos/as pacientes unha nutrición adecuada.    

▪ Realiza esquemas da fisioloxía do aparato dixestivo e as súas alteracións máis 
habituais.      

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Administrar a alimentación a un/ha paciente cliente a través dunha sonda.   ▪ Selecciona o material e describe o cambio de bolsa de colostomía.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Identifica, selecciona o material e  describe o procedementos de sondaxe 
rectal e administración dos distintos tipos de enemas.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

  Valorar a influencia dos refugallos aí como a importancia da súa correcta eli-
minación para evitar a incidencia negativa no medio ambiente.  

▪ Selecciona o material necesario para realizar a aspiración de secrecións tra-
queobronquiais e bucofarínxeas.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

  Efectuar a recollida das excretas e elaborar o balance hídrico do/a pacien-
te/cliente.  

▪ Clasifica os tipos de alimentos, característica básicas dos seus nutrintes, expli-
cando os principios inmediatos constitutivos.  

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

  Identificar e aplicar os procedementos técnicos adecuados para realizar a reco-
lleita de excretas en función do estado e necesidades do/a paciente cliente.  

▪ Describe as diferentes técnicas de alimentación Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 Proba teórico-práctica. 
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      ▪ Analiza os coidados necesarios antes de realizar técnicas de alimentación 
enteral. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Aparato Reproductor masculino e femenino.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Adaptar os protocolos de mobilización   e traslado dun/ha paciente en función 
do seu estado e necesidades.  

▪ Realiza debuxos e/ou esquemas do aparato xenital masculino e feminino.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x ▪ Analizar e preparar os procedementos teóricos e técnicos para facilitar a 
observación e/ou exploración médica dunha paciente ou cliente en función do 
seu estado e condicións físicas tanto na atención hospitalaria como domicilia-
ria.     

▪ Coñece as patoloxías do aparato xenital máis frecuentes.       Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Identificar diferentes técnicas de administración de dietas que permitan man-
ter nos/as pacientes unha nutrición adecuada.    

▪ Realiza nun susposto práctico os coidados a paciente embarazada así como a 
confección de cuadros cos consellos hixiénicos-sanitarios a este tipo de pacien-
tes.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ En un suposto práctico realiza os coidados a paciente durante o parto.   Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

  Analizar os procedementos necesarios e realizar a hixiene, alimentación e coi-
dados da nai e do neonato segundo os protocolos establecidos.  

▪ Aplica os coidados a paciente durante o puerperio.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

11 Coidados do Recén nacido.   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Adaptar os protocolos de mobilización   e traslado dun/ha paciente en función 
do seu estado e necesidades.  

▪ Realiza debuxos e/ou esquemas do aparato xenital masculino e feminino.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x ▪ Analizar e preparar os procedementos teóricos e técnicos para facilitar a 
observación e/ou exploración médica dunha paciente ou cliente en función do 
seu estado e condicións físicas tanto na atención hospitalaria como domicilia-
ria.     

▪ Coñece as características anatómicas e fisiolóxicas do recén nacido.        Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Identificar diferentes técnicas de administración de dietas que permitan man-
ter nos/as pacientes unha nutrición adecuada.    

▪ Elabora un cadro de consellos a nai sobre alimentación materna e artificial ao 
recén nacido.     

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 x Comprender e ter  a sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do 
seu contorno, durante a aplicación dos coidados básicos de enfermaría.  

▪ Coñece as medidas de seguridade e prevención de accidentes en recén naci-
dos.    

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

  Analizar os procedementos necesarios e realizar a hixiene, alimentación e coi-
dados da nai e do neonato segundo os protocolos establecidos.  

▪ Aplica os coidados a paciente durante o puerperio.     Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

Proba teórico-práctica. 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 20 de 22 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua  e que non superase algunha avaliación ( 1º e 2ª) terán a posibilidade de presentarse ao exame de recuperación (xuño) coa avaliación ou avaliacións 
que teña suspensa/s e/ou non presentada/s. Este exame consta dunha proba escrita mixta de contidos teórico- prácticos, de 50 preguntas por avaliación pendente, que serán tipo test (con catro alternativas de res-
posta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán; cada 4 respostas incorrectas, descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta) e poden incluir imaxes, táboas, gráficas, capturas de 
pantalla... A puntuación de cada resposta correcta indicarase ao lado do enunciado de cada pregunta. Cada alumno e alumna disporá dun máximo de 60 minutos para a súa realización. Pode haber varios modelos de 
exame, que se repartirán aleatoriamente entre o alumnado que se presente á proba. Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de videoconferencia Webex, contando con un tempo 
máximo de realización de 60 minutos por avaliación.  

 

Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas anteriormente citadas (PE, AA). 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o alum-
nado que perdese o dereito á avaliación  continua por  ter superado o 10% das faltas de asistencia de xeito non xustificado, poderá presentarse a unha proba extraordinaria de avaliación, previa á da avaliación final de 
módulos.  

 

Esta proba constará de dúas partes que se realizarán o mesmo día: 

▪ unha proba escrita mixta (de contidos teórico-prácticos) de 100 preguntas tipo test e 10 preguntas de reserva (con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán: cada 4 respostas 
incorrectas descontarán 1 resposta correcta) e poden incluir imaxes, táboas, gráficas, capturas de pantalla... 

▪ unha proba escrita con 3 preguntas abertas (de resposta longa) sobre casos prácticos a resolver polo alumno ou alumna. 

 

Será necesario aprobar as dúas partes para superar o módulo. Por este sistema, o/a alumno/a acadará a calificación de APROBADO (puntuación numérica de 5) ou SUSPENSO. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de videoconferencia Webex, contando con un 
tempo máximo de realización de 120 minutos.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará as programacións ás necesidades educativas do alumnado que forme o seu grupo de atención. Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non 
responda globalmente aos obxectivos programados, o profesorado adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do 
grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no relativo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apio necesarios para cada 
caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico 
así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto seguiranse as instrucións reflectidas 
no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

Para favorecer a aprendizaxe do alumnado neste período de corentena puxéronse en marcha 2 ferramentas: aula virtual do centro (para contidos e tarefas/exercicios/actividades/dúbidas) e plataforma Cisco Webex 
meetings (para clases en directo). Dado que as clases son telemáticas, ao inicio do período de corentena, fíxose unha sondaxe do alumnado mediante chamada telefónica individual para coñecer as dificultades do segui-
mento do curso, por se tiveran atrancos na conexión, na dispoñibilidade de dispositivos para a mesma ou calquera outra dificultade para o seguimento do curso telemático. Tamén se lles fixeron titoriais para o manexo da 
aula virtual. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMOFOL FORMACION E ORIENTACION LABORAL 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP Formación e orientación laboral 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ TORRES 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD4 A seguridade social 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

. Describir o sistema de protección social. .. Coñeceuse e identificouse a normativa da 
Seguridade Social en cada caso concreto 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos, fora da 
aula, de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

   . Interpretouse unha folla de salario SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

    Realizáronse cálculos do custe das cotiza-
cións á Seguridade Socia 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

UD5 Procura de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 . Analizar as propias capacidades e intereses así 
como os itinerarios profesionais máis idóneos. 

 .  Elaborouse o "curriculum vitae" e actividades 
complementarias deste 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos, fora da aula, de 
contidos mixtos ( teóricos e prác-

ticos) 

 Identificar o proceso para unha boa orientación e 
integración do traballador na empresa. 

 Identificáronse e definíronse as actividades profe-
sionais. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos fora da aula de 

contidos mixtos ( teóricos e prác-
ticos) 

  Identificar as ofertas de traballo no sector produ-
tivo referido ós seus intereses. 

  Localizáronse institucións formativas así como 
investigación e temporalización dos seus plans de 
estudios. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos fora da aula de 

contidos mixtos ( teóricos e prác-
ticos) 

 Analizar a evolución socio-económica do sector 
produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Analizáronse empresas do sector. SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos fora da aula de 

contidos mixtos ( teóricos e prác-
ticos) 
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  Comparáronse e clasificáronse as distintas empresas 
do secto 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos fora da aula de 

contidos mixtos ( teóricos e prác-
ticos) 

   Leuse e analizouse un convenio colectivo do sec-
tor. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exerci-
zos telemáticos fora da aula de 

contidos mixtos ( teóricos e prác-
ticos) 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvovemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  calificado na 3ª avaliación, e polo tanto, na avaliación final, 
ca nota media das avaliacións presenciais mais unha valoración positiva de ata un 10% da nota media previamente obtida nos dous primeiros trimestres. Esta valoración positiva no terceiro trimestre virá dado pola reso-
lución en tempo e forma das tarefas, actividades e /ou exercizos telemáticos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóricos e prácticos). As actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para o 
alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualificación do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Con-
sideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

- O 10% adicional da nota virá dado polo resultado da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non descontando no caso contrario. 

- Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que: 

 As puntuacións con decimal inferior a 5, redondéanse á baixa. Por exemplo: 6,4 redondearíase a 6. 

 As puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza. Por exemplo: 6,5 redondearíase a 7. 
 

Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Traballo e saúde 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Analizar as situacións de risco máis habituais no ám-
bito laboral que poidan afecta-la saúde 

 Localizouse a normativa aplicable en materia de 
seguridade tanto para a empresa como para os tra-
balladores 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

X   Aplicar, no ámbito laboral, as medidas de protección 
e prevención que correspondan ás situacións de ris-
cos existentes.. 

 Analizáronse os dereitos e as obrigas das persoas 
traballadoras e empresas en prevención de riscos 
laborais 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

     Identificáronse os factores de riscos nun contexto 
concreto (sanitario). 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Xestión de riscos laborais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
 .  Analizar as actuacións a seguir no caso de acciden-

tes de traballo 
 . Coñeceuse a normativa en materia de prevención de 

riscos laborais: responsabilidades e sancións deriva-

das do incumprimento das medidas de prevenció 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

X  
 . Aplicar as medidas sanitarias básicas inmediatas no 

lugar do accidente en situacións simuladas 
 .   Identificáronse os dereitos e deberes de traballado-

res e empresarios, así como as medidas de preven-

ción e protección en materia de risco 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

X     Clasificáronse os organismos públicos competentes 

en materia de prevención e identificar as súas fun-

cións 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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X    Definiuse o contido dun plan de prevención e valorar 

de forma crítica a súa importancia e as funcións pro-

pias do prevencionista 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

     Analizáronse plans de emerxencia e de evacuación 

en contornos de trabal 
Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

    .  Aplicáronse as medidas sanitarias básicas inmedia-

tas no lugar do accidente nunha situación simulada  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 
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Nº Unidade didáctica 

3 A relación laboral 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 . Analizar os dereitos e obrigas que se derivan das 

relacións laborais. 
 Identificáronse e describíronse as distintas modalida-

des de contratación. 
Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 X 
 Analizar las formas e procedementos de inserción na 

realidade laboral como traballador por conta propia 

ou por conta allea.  

 .   Identificáronse e explicáronse os dereitos e obrigas 

dos empresarios e traballadores 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 X .    Interpretouse un convenio colectivo, relacionándoo 

coas normas do Estatuto dos Traballadores 
Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

4 A seguridade social 

1ª 
aval. 

3ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x .  Describir o sistema de protección social.  .   Coñeceuse e identificouse a normativa da Seguri-

dade Social en cada caso concreto 
Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 x .  Interpretar unha folla de salario. Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 x .     ) 
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Nº Unidade didáctica 

5 Procura de traballo 

1ª 
aval. 

3ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
  Analizar as propias capacidades e intereses así como 

os itinerarios profesionais máis idóneos 

 Elaborouse o "curriculum vitae" e actividades com-

plementarias dest 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

  
 Identificar o proceso para unha boa orientación e 

integración do traballador na empresa. 

 Identificáronse e definíronse as actividades profesio-

nais..     

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

  
.    Identificar as ofertas de traballo no sector produti-

vo referido ós seus intereses 

 Localizáronse institucións formativas así como in-

vestigación e temporalización dos seus plans de es-

tudios 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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  Analizar a evolución socio-económica do sector pro-

dutivo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Analizáronse empresas do sector Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua  e que non superase algunha avaliación ( 1º e 2ª) terán a posibilidade de presentarse ao exame 
de recuperación (xuño) coa avaliación ou avaliacións que teña suspensa/s e/ou non presentada/s. Este exame consta dunha proba escrita mixta de contidos 
teóricos , que serán tipo test (con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán; cada 4 respostas incorrectas, descontarán 1 
resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta).. A puntuación de cada resposta correcta indicarase ao lado do enunciado de cada pregunta. Cada 
alumno e alumna disporá dun máximo de 60 minutos para a súa realización. Pode haber varios modelos de exame, que se repartirán aleatoriamente entre o alum-
nado que se presente á proba. Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plata-
forma de videoconferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 60 minutos por avaliación.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das 
ensinanzas de formación profesional inicial, o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible 
utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa 
á avaliación final de módulos correspondente. 

 

Esta proba constará de: 

Unha proba escrita mixta (de contidos teórico-prácticos) de  preguntas tipo test(con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descon-
tarán: cada 4 respostas incorrectas descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta). 

 

 

Será necesario aprobar as dúas partes para superar o módulo. Por este sistema, o/a alumno/a acadará a calificación de APROBADO (puntuación numérica de 5) ou 
SUSPENSO. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da pla-
taforma de videoconferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 120 minutos.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará as programacións ás necesidades educativas do alumnado que forme o seu grupo de atención. 
Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non responda globalmente aos obxectivos programados, o profesorado adoptará as oportunas medidas de refor-
zo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, 
en caso de desviacións, cunha xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no relativo ás condicións de accesibi-
lidade e cos recursos de apio necesarios para cada caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa acce-
sibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser 
autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, 
cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto seguiranse as instrucións reflectidas no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola 
que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP HIXIENE DO MEDIO HOSPITALARIO E LIMPEZA DE MATERIAL (HMH) 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Eva Trasmonte Castiñeira 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 AS INFECCIÓNS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Contribuír na prevención de infeccións hospitalarias 
actuando sobre a transmisión de enfermidades 
aplicando as medidas individuais e colectivas 
establecidas. 

 Describiuse o qué é unha enfermidade transmisible. SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Enumeráronse os principais axentes infecciosos e as enfermidades mais fre-
cuentes que producen. 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Describíronse os principais mecanismos de transmisión. SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Clasificáronse as enfermidades segundo o seu axente etiolóxico. SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Explicouse o significado de infección nosocomial e numeráronse as principais 
infeccións nosocomiais. 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Realizouse correctamente o lavado de mans ordinario e cirúrxico. 

 Describiuse correctamente o lavado de mans ordinario e cirúrxico. 
SI SI 

Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Describíronse os distintos tipos de inmunización e a importancia do calendario 
vacinal 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Explicouse que cobertura vacinal debe ter o traballador sanitario. SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 
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Nº Unidade didáctica 

6 O ILLAMENTO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Utilizalas medidas de illamento necesarias segundo a 
situación, estado e idade do paciente. 

 Realizáronse correctamente a colocación das diversas prendas de illamentos. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Enumeráronse os distintos tipos de illamento. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Describíronse as diferentes técnicas de illamento. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 

Nº Unidade didáctica 

7 MOSTRAS BIOLÓXICAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Seleccionalos medios e técnicas en función do tipo de 
mostra biolóxica a recoller e aplicar a técnica de 
recolleita adecuada ó estado e idade do paciente ou 
cliente para realizar o estudio solicitado. 

 Describíronse as características normais dos esputos, vómitos,ouriños e feces. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Identificáronse as distintas alteracións que se poden observar. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Preparouse material e realizouse o procedemento de recollida das distintas 
mostras biolóxicas. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Aplicáronse métodos de transporte e almacenamento das distintas mostras 
biolóxicas. 

NON NON  

 Aplicáronse normas de seguridade e hixiene na recollida e transporte de mos-
tras biolóxicas 

NON NON  
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Nº Unidade didáctica 

8 OS REFUGALLOS CLÍNICOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Realizar e eliminar os refugallos clínicos segundo os 
protocolos de hixiene e seguridade establecidos. 

 Enumeráronse os distintos grupos e tipos de residuos. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Describíronse as características dos diferentes tipos de residuos. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Clasificáronse correctamente os residuos. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Indicáronse os distintos métodos de recollida, transporte e eliminación. 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 

telemáticos a través da aula virtual. 

 Explicáronse as medidas de precaución, control e seguridade para o manexo 
dos distintos residuos. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 
cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA: 
Para alcanzar a avaliación positiva o alumno/a deberá alcanzar uns mínimos exixibles que se desenvolveron ao longo da primeira e 
segunda avaliacións trimestrais. O alumno/a será quen de: 
 
 Diferenciar a unidade do paciente e a unidade de enfermería, así como as súas dependencias. Coñecer  o rol de TCAE. 
 Coñecer os diferentes tipos de cama e todos os accesorios necesarios segundo a patoloxía do paciente e unidade de enfermería. 
 Coñecer e levar a cabo as diferentes técnicas de realización dos diferentes tipos de cama segundo a tipoloxía de paciente e unidade 

de enfermería. 
 Identificar o instrumental médico cirúrxico de uso máis habitual no medio hospitalario, así como realizar as técnicas de limpeza e 

desinfección do mesmo. 
 Coñecer e realizar os diferente métodos de esterilización do material médico cirúrxico. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o 
alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  cualificado na 3ª ava-
liación, e polo tanto, na avaliación final, cunha nota numérica obtida da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación podendo verse incre-
mentada ata un 10% da mesma aplicando unha valoración positiva resultante das actividades formativas desenvolvidas durante o ter-
ceiro trimestre que virá dado pola resolución en tempo e forma das tarefas, actividades e/ou exercicios telemáticos a través da aula 
virtual ou correo electrónico. 

 

As actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para o alumnado, valorando especialmente o grao de de-
senvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualifica-
ción do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superio-
res a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación. 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

A nota obtida das porcentaxes anteriores poderase ver incrementada ata un 10% da mesma segundo o desenvolvemento das activi-
dades formativas da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non descontando no caso contrario. 

 

Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que as puntuacións con decimal inferior a 5 redondéanse 
á baixa e as puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza.  

 
Será necesario ter superadas a primeira e segunda avaliación, cunha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas, para facer media 
e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 TCAE E O MEDIO HOSPITALARIO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

 Diferencialos compoñentes da unidade do paciente e analizalas condicións 
hixiénico sanitarias que debe cumprir, describindo os métodos e as técnicas 
para conseguilas. 

 Comentáronse as fases históricas dos coidados de enfermaría. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

X 
  Coñeceuse o Rol do TCAE na hixiene do medio hospitalario e na limpeza do 

material. 

Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

X 
  Identificáronse os elementos da unidade do paciente Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 O DESCANSO DO ENFERMO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

 Realizala preparación de camas, berces e incubadoras segundo os protocolos 
de hixiene e seguridade establecidos. 

 Describíronse os diferentes tipos de colchóns e camas, así como as súas indica-
cións. 

Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

X 
  Realizouse o amaño da cama hospitalaria, de berces e das incubadoras. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 
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Nº Unidade didáctica 

3 LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 

 Aplicar técnicas de limpeza e desinfección aos materiais e instrumentos 
utilizados na asistencia sanitaria. 

 Identificouse o material clínico-  cirúrxico de uso mais frecuente no hospital. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Ordenouse e limpouse o carro de curas. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Describíronse as distintas técnicas de limpeza do material. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Establecéronse as diferenzas entre limpeza, desinfección y esterilización. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Describíronse os desinfectantes químicos de uso habitual. Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Coñecer as tarefas e funcións, históricas e actuais, da profesión sanitaria, estu-

dando tamén os diversos niveis de responsabilidade e parcelas de actuación. 

Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 ESTERILIZACIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 Realizala preparación de camas, berces e incubadoras segundo os protocolos 

de hixiene e seguridade establecidos. 

 Describíronse e realizáronse os distintos pasos a seguir na esterilización por 
vapor a presión (autoclave). 

Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 

 X 
 Realizar técnicas de limpeza, desinfección e esterilización dos materiais e ins-

trumentos sanitarios. 

Ficha (actividades de aula). 

Proba escrita teórico-práctica. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua  e que non superase a primeira e/ou segunda avaliación terá a po-
sibilidade de superala/as no mes de xuño. Para a recuperación das avaliacións non superadas, o alumnado deberá realizar unha proba 
teórico-práctica e presentar as fichas de actividades realizadas na aula durante o desenvolvemento de ditas avaliacións. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo,esta realizarase a través 
da aula virtual Moodle e da plataforma de vídeo conferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 60 minutos por 
avaliación.  

Para cualificar a este  alumnado aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 PE (probas escritas) - Exame: cuestionario (tipo test, verdadeiro/falso, de relacionar, de identificar ou de resposta curta e de casos 
prácticos) sobre os coñecementos teórico-prácticos dos CA impartidos na primeira e segunda avaliación: 90%. 

 Actividades de aula (AA): presentar as fichas de actividades realizadas durante o desenvolvemento da primeira e segunda avalia-
ción: 10 %.  

 
Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas 
anteriormente citadas (PE, AA). 

 

 

 

 

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

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua  
ter superado o 10% das faltas de asistencia de xeito non xustificado (7 sesións), poderá presentarse a unha proba extraordinaria de 
avaliación, previa á da avaliación final de módulos.  

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo,esta realizarase a través 
da aula virtual Moodle e da plataforma de vídeo conferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 120 minutos.  

Para cualificar a este  alumnado aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 PE (probas escritas) - Exame: cuestionario (tipo test, verdadeiro/falso, de relacionar, de identificar ou de resposta curta e de casos 
prácticos) sobre os coñecementos teórico-prácticos dos CA impartidos na primeira e segunda avaliación: 90%. 

 Actividades de aula (AA): presentar as fichas de actividades realizadas durante o desenvolvemento da primeira e segunda avalia-
ción: 10 %.  

 
Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas 
anteriormente citadas (PE, AA). 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará nas programacións ás necesidades educativas do alumnado que 
forme o seu grupo de atención. Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non responda globalmente aos obxectivos pro-
gramados, o profesorado adoptará as medidas oportunas de reforzo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das pro-
gramacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha 
xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no rela-
tivo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apio necesarios para cada caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades especí-
ficas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de ma-
io, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos 
en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto 
seguiranse as instrucións reflectidas no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a 
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

 

Para favorecer a aprendizaxe do alumnado neste período de corentena puxéronse en marcha 2 ferramentas: aula virtual do centro 
(para contidos, tarefas/exercicios/actividades/dúbidas) e plataforma Cisco Webex meetings (para clases en directo). 

Dado que as clases son telemáticas, ao inicio do período de corentena, fíxose unha sondaxe do alumnado mediante chamada telefó-
nica individual para coñecer as dificultades do seguimento do curso, por se tiveran atrancos na conexión, na dispoñibilidade de dispo-
sitivos para a mesma ou calquera outra dificultade para o seguimento do curso telemático. Tamén se lles fixeron titoriais para o ma-
nexo da aula virtual.  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS E DOCUMENTACIÓN SANITARIA (OADS)  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Eva Trasmonte Castiñeira 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

2 A TECNOLOXÍA INFORMÁTICA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Manexar as tecnoloxías informáticas para a optimización de 
recursos na labor dun profesional da enfermería 

 Coñecéronse e aplicáronse os programas de software precisos no 
desenvolvemento da futura profesión 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 DOCUMENTACIÓN CLÍNICA E NON CLÍNICA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identificalos diferentes tipos de documentación clínica e relaciona-
los coas súas aplicacións segundo os protocolos establecidos 

 Coñecéronse os tipos de documentación clínica (historia sanitaria, 
follas de probas, follas de seguimento, etc.). 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Identificouse e comprendeuse o contido dos diversos documentos 
clínicos. 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Cubrir e tramitar documentos clínicos e non clínicos aplicando 
medios, se é o caso, informáticos específicos dos servizos sanita-
rios.     

 Coñecéronse os documentos de interese do paciente de carácter 
non clínico. 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Recoñecéronse e clasificáronse documentos non clínicos precisos 
para una correcta atención ao paciente, cubrir as necesidades do 
servizo, sala de enfermería, habitación, camas, etc. 

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 
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Nº Unidade didáctica 

4 O ALMACÉN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Realizala recepción de material en institucións sanitarias e aplicar 
técnicas de almacenamento respectando as normas de seguridade 
e hixiene. 

 Coñeceuse o manexo dun espazo de almacenaxe, cumprindo 
os criterios de orden, seguridade e conservación en ca nto a 
temperatura, iluminación, ventilación, etc.  

SI SI 
Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Realizala distribución de material ós diferentes servizos 
hospitalarios segundo necesidades e indicacións recibidas. 

 Utilizouse o formato e os códigos establecidos para o almacenaxe. NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 O STOCK 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Efectualo control e mantemento de existencias segundo 
necesidades e grao de utilización dos diferentes servizos 
hospitalarios. 

 Coñecéronse e usáronse as ferramentas precisas para o cálculo do 
nivel de almacenaxe máis eficiente en condicións óptimas tanto ma-
terial como economicamente, os sistemas de seguridade e de xes-
tión de stock (FIFO, LIFO, PMP, etc.). 

SI SI 

Tarefas, actividades e /ou exercizos 
telemáticos a través da aula virtual. 

 Aplicar programas informáticos sanitarios destinados ó control e 
xestións de almacéns. 

 Realizáronse os cálculos precisos para una mellor optimización do 
espazo e recursos do almacén sanitario. 

NON NO N  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 
cualificación 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA: 

Para alcanzar a avaliación positiva o alumno/a deberá alcanzar uns mínimos exixibles que se desenvolveron ao longo da primeira e 
segunda avaliacións trimestrais. O alumno/a será quen de: 

 Explicar a composición e funcionamento do sistema sanitario español e galego, os niveis de asistencia da sanidade pública e 
privada,  os diversos tipos de prestacións do SNS e da CCAA de Galicia. 

 Coñecer os indicadores de saúde propostos pola OMS no relativo á saúde pública e comunitaria. 

 Saber as tarefas e funcións da profesión do TCAE. 

 Identificar e manexar documentos de compra-venta, facturación, impostos, etc. propias de cada consulta e da actividade 
profesional. Xestionar a documentación administrativa relacionada coa compra-venta de material sanitario. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o 
alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  cualificado na 3ª ava-
liación, e polo tanto, na avaliación final, cunha nota numérica obtida da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación podendo verse incre-
mentada ata un 10% da mesma aplicando unha valoración positiva resultante das actividades formativas desenvolvidas durante o ter-
ceiro trimestre que virá dado pola resolución en tempo e forma das tarefas, actividades e/ou exercicios telemáticos a través da aula 
virtual ou correo electrónico. 

 

As actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo para o alumnado, valorando especialmente o grao de de-
senvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualifica-
ción do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superio-
res a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación. 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

A nota obtida das porcentaxes anteriores poderase ver incrementada ata un 10% da mesma segundo o desenvolvemento das activi-
dades formativas da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non descontando no caso contrario. 

 

Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que as puntuacións con decimal inferior a 5 redondéanse 
á baixa e as puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza.  

 
Será necesario ter superadas a primeira e segunda avaliación, cunha nota igual ou superior a 5 en cada unha delas, para facer media 
e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 AS INSTITUCIÓNS SANITARIAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 

 Identificar diferentes tipos de servizos ou de institucións sanitarias estatais e 
da Comunidade Autónoma Galega para diferencia-los distintos niveis de asis-
tencia que ofrece. 

 Coñecer composición e funcionamento do sistema sanitario español e galego.  Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

X 
  Coñecer os niveis de asistencia da sanidade pública e privada.  Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

X 
  Coñecer os diversos tipos de prestacións na sanidade pública.  Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

 
X 

 Identificar diferentes tipos de servizos ou de institucións sanitarias estatais e 
da Comunidade Autónoma Galega para diferencia-los distintos niveis de asis-
tencia que ofrece. 

 Coñecer os indicadores de saúde propostos pola OMS no relativo á saúde 
pública e comunitaria. 

 Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

 
X  Manexar datos relativos aos marcadores recomendados para o estudo da 

saúde pública e comunitaria. 
 Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

 
X  Coñecer as tarefas e funcións, históricas e actuais, da profesión sanitaria, estu-

dando tamén os diversos niveis de responsabilidade e parcelas de actuación. 
 Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

6 A COMPRA E VENTA DE PRODUTOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 Elaborar presupostos e facturas detalladas de intervencións ou actos sanita-

rios, relacionando o tipo de acto sanitario coa tarifa e tendo en conta as 
normas de funcionamento definidas. 

 Coñecéronse e manexáronse documentos de compra-venta, facturación, im-
postos, etc. propias de cada consulta e da actividade profesional. 

 Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 

 X 
 Xestionouse a documentación administrativa relacionada coa compra- venta 

de material sanitario. 
 Ficha (Actividades de aula). 

 Proba escrita. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación continua  e que non superase a primeira e/ou segunda avaliación terá a po-
sibilidade de superala/as no mes de xuño. Para a recuperación das avaliacións non superadas, o alumnado deberá realizar unha proba 
escrita e presentar as fichas de actividades realizadas na aula durante o desenvolvemento de ditas avaliacións. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo,esta realizarase a través 
da aula virtual Moodle e da plataforma de vídeo conferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 60 minutos por 
avaliación.  

Para cualificar a este  alumnado aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 PE (probas escritas) - Exame: cuestionario (tipo test, verdadeiro/falso, de relacionar, de identificar ou de resposta curta) sobre os 
coñecementos dos CA impartidos na primeira e segunda avaliación: 90%. 

 Actividades de aula (AA): fichas de actividades realizadas durante o desenvolvemento da primeira e segunda avaliación: 10 %.  
 

Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas 
anteriormente citadas (PE, AA). 

 

 

 

 

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

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua  
ter superado o 10% das faltas de asistencia de xeito non xustificado (7 sesións), poderá presentarse a unha proba extraordinaria de 
avaliación, previa á da avaliación final de módulos.  

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo,esta realizarase a través 
da aula virtual Moodle e da plataforma de vídeo conferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 120 minutos.  

Para cualificar a este  alumnado aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 PE (probas escritas) - Exame: cuestionario (tipo test, verdadeiro/falso, de relacionar, de identificar ou de resposta curta) sobre os 
coñecementos dos CA impartidos na primeira e segunda avaliación: 90%. 

 Actividades de aula (AA): presentar as fichas de actividades realizadas durante o desenvolvemento da primeira e segunda avalia-
ción: 10 %.  

 
Considérase aprobado ou superado o módulo se obtén unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha das probas 
anteriormente citadas (PE, AA). 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará nas programacións ás necesidades educativas do alumnado que 
forme o seu grupo de atención. Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non responda globalmente aos obxectivos pro-
gramados, o profesorado adoptará as medidas oportunas de reforzo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das pro-
gramacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha 
xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no rela-
tivo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apio necesarios para cada caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades especí-
ficas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de ma-
io, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos 
en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto 
seguiranse as instrucións reflectidas no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a 
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

 

Para favorecer a aprendizaxe do alumnado neste período de corentena puxéronse en marcha 2 ferramentas: aula virtual do centro 
(para contidos e tarefas/exercicios/actividades/dúbidas) e plataforma Cisco Webex meetings (para clases en directo). 

Dado que as clases son telemáticas, ao inicio do período de corentena, fíxose unha sondaxe do alumnado mediante chamada telefó-
nica individual para coñecer as dificultades do seguimento do curso, por se tiveran atrancos na conexión, na dispoñibilidade de dispo-
sitivos para a mesma ou calquera outra dificultade para o seguimento do curso telemático. Tamén se lles fixeron titoriais para o ma-
nexo da aula virtual.  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM0308 PROMOCION DA SAUDE E APOIO PSICOLOXICO AO PACIENTE(PSAP) 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP PROMOCION DA SAUDE E APOIO PSICOLOXICO AO PACIENTE(PSAP) 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ TORRES 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

UD7 UD7 O ENFERMO CRÓNICO 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Especificalas características fisiopatolóxicas e as 
peculiaridades psicolóxicas dos diferentes co-
lectivos segundo idade e características espe-
ciais do seu estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse con eles 

Describíronse as características xerais da pato-
loxía crónica 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos a traves de correo 
electrónico. 

Afrontar diversas situacións de relación con 
pacientes con características fisiopatolóxicas 
peculiares ou de patoloxía especial aplicando as 
pautas de conduta. 

Explicaronse as reaccions psicoloxicas do pa-
ciente ante a enfermidade crónica. 

SI SI Tarefas,actividades e/ou exer-
cicios a traves de correo elec-
trónico. 

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós 
pacientes como ós seus familiares e achegados, 
comprendendo a importancia desta acción para 
mellora-la relación paciente-sanitario e o be-
nestar psíquico do propio enfermo e o seu con-
torno afectivo. 

 Diferenciáronse particularidades das patoloxías 
crónicas máis salientables (dor crónico, diabe-
tes, SIDA...) 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercicios a través do correo 
eléctronico. 
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Respectalas “concepcións de defensa” que so-
bre o propio estado de saúde se forman as per-
soas en estado crítico ou terminal. 

 SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos mediante correo 

electrónico. 

        

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

8  

O enfermo ancian 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Analizalas características fisiopatolóxicas e os 
aspectos psicolóxicos dos anciáns procurando 
as pautas de conduta máis axeitadas que se 
deben aplicar no medio xeriátrico. 

 

Definíronse xerontoloxía e xeriatría 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercicios a traves do correo 

electrónico. 
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 Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós 
pacientes como ós seus familiares e achega-
dos, comprendendo a importancia desta ac-
ción para mellora-la relación paciente-sanitario 
e o benestar psíquico do propio enfermo e o 
seu contorno afectivo. 

 

Explicáronse os cambios biolóxicos, sociais e 
psicolóxicos que se dan no proceso de envelle-
cemento. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercicios a traves de correo 
electrónico. 

Especificalas características fisiopatolóxicas e 
as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes 
colectivos segundo idade e características es-
peciais do seu estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse con eles 

Leváronse a cabo valoracións xeriátricas. 

Citaronse problemas psicoloxicos asociados ao 
envellecemento. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos a traves do correo 
electrónico. 
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Nº Unidade didáctica 

9 O paciente oncolóxico 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Especificalas características fisiopatolóxicas e 
as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes 
colectivos segundo idade e características es-
peciais do seu estado de saúde e selecciona-
los modos adecuados de relacionarse con 
eles. 

Describíronse xeneralidades do cancro: etio-
loxía, sintomatoloxía, diagnóstico e tratamen-
to 

 

SI 

 

SI 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos, fora da 
aula, de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) aula virtual. 

Afrontar diversas situacións de relación con 
pacientes con características fisiopatolóxicas 
peculiares ou de patoloxía especial aplicando 
as pautas de conduta. 

Citáronse os tipos de prevención do cancro  

SI 

 

SI 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos, fora da 
aula, de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) aula virtual 

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós 
pacientes como ós seus familiares e achega-
dos, comprendendo a importancia desta ac-
ción para mellora-la relación paciente-
sanitario e o benestar psíquico do propio en-
fermo e o seu contorno afectivo. 

 

 

Citouse algún coidado psicolóxico que se lle 
presta ao paciente oncolóxico. 

 

SI 

 

SI 

 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos, fora da 
aula, de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) aula virtual 
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Respectalas “concepcións de defensa” que 
sobre o propio estado de saúde se forman as 
persoas en estado crítico ou termina 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

  ) 
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Nº Unidade didáctica 

10 O enfermo terminal 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Especificalas características fisiopatolóxicas e 
as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes 
colectivos segundo idade e características es-
peciais do seu estado de saúde e selecciona-
los modos adecuados de relacionarse con 
eles. 

Citáronse as características da enfermidade 
termina 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos, fora da 
aula, de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos)mediante 
aula virtual. 

Afrontar diversas situacións de relación con 
pacientes con características fisiopatolóxicas 
peculiares ou de patoloxía especial aplicando 
as pautas de conduta 

Explicáronse as etapas polas que pode pasar 
o paciente terminal. 

. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos)mediante 
aula virtual. 

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós 
pacientes como ós seus familiares e achega-
dos, comprendendo a importancia desta ac-
ción para mellora-la relación paciente-
sanitario e o benestar psíquico do propio en-
fermo e o seu contorno afectivo. 

Explicouse algún coidado que se lle podemos 
prestar ao paciente terminal. 

SI SI  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos)mediante 
aula virtual 
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Respectalas “concepcións de defensa” que 
sobre o propio estado de saúde se forman as 
persoas en estado crítico ou terminal. 

Opinouse sobre a eutanasia e as doazóns en 
función dos coñecementos adquirido 

SI SI  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos)mediante 
aula virtual 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvovemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  calificado na 3ª avaliación, e polo tanto, na avaliación final, 
ca nota media das avaliacións presenciais mais unha valoración positiva de ata un 10% da nota media previamente obtida nos dous primeiros trimestres. Esta valoración positiva no terceiro trimestre virá dado pola reso-
lución en tempo e forma das tarefas, actividades e /ou exercizos telemáticos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóricos e prácticos). As actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para o 
alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualificación do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Con-
sideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

- O 10% adicional da nota virá dado polo resultado da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non descontando no caso contrario. 

- Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que: 

 As puntuacións con decimal inferior a 5, redondéanse á baixa. Por exemplo: 6,4 redondearíase a 6. 

 As puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza. Por exemplo: 6,5 redondearíase a 7. 
 

Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A saúde e a falta de saúde 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

Explicalo proceso de saúde e a súa relación co am-
biente físico, biolóxico e social para coñece-los facto-
res que poidan incidir negativamente no paciente e 
as súas formas de corrección. 

 

 Definiuse a saúde e a falta de saúde..  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos. 

    

Coñeceuse a historia natural da enfermidade. 

 

 

 

. 

    Manexouse adecuadamente a prevención da en-
fermidade 
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Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    

Entendéronse e identificáronse os distintos determi-
nantes da saúde. 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos). 

X   

. 

Coñeceuse e entendeuse a saúde pública: necesida-
des e coidados. 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos). 

   

.  

 

. 

 

 

  .    

    . 

     

. 

 

 

 



 

 

Páxina 12 de 31 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Educación para a saúde 

.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   

Explicalas características fundamentais dos programas 
de promoción da saúde en estados fisiolóxicos e de 
prevención de enfermidades específicas para diminuí-
la súa incidencia na poboación xeral. 

.  

Transmitiuse ó público en xeral mensaxes 
saudables actuando como axente sanitario no 
desenvolvemento de programas de saúde 

 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos). 

x  Explicalo proceso de saúde e a súa relación co am-
biente físico, biolóxico e social para coñecelos 
factores que poidan incidir negativamente no 
paciente e as súas formas de corrección 

 

Valorouse a importancia das campañas 
destinadas á promoción da saúde e parti-
cipar na súa difusión.    

 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos. 

x   

Analizalas condutas e comportamentos específicos 
da poboación galega e establecelas súas influencias 
sobre a saúde para poder aplicalas medidas correc-
toras que sexan precisas. 

 

 Leváronse a cabo programas de educación 
para a saúde.  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos 

. 

   

.  

 

.  
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3  

A comunicación no entorno sanitario 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   

 Analiza-la utilización das canles de información de 
uso común nas actividades de información- forma-
ción sanitaria para contribuír á súa difusión e á me-
llora da oferta asistencial.  

 

Explicouse o sentido da comunicación.    

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

X   

. Afrontar as diversas situacións de relación con pa-
cientes con características fisiopatolóxicas peculia-
res ou de patoloxía especial aplicando as pautas de 
conduta indicadas en cada caso. 

Describiuse os seus elementos Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos). 
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X   

.   

Definíronse os tipos de comunicación. Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos). 
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Nº Unidade didáctica 

3  

A comunicación no entorno sanitario 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    

 Identificáronse os factores que afectan ao proceso 
de comunicación 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

X   

   
 

Enumeráronse os obstáculos na comunicación tera-
péutica   

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

X   

.    
 Relacionáronse os compoñentes non verbais da co-

municación 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e práctico 

     

 

    

.    

 

. 

     

. 
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   .   

. 

 

Nº Unidade didáctica 

4  

Conceptos xerais da Psicoloxía..   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  

Coñecer os conceptos da Psicoloxía e saber para que 
serven..   

 

 Coñecéronse os conceptos de Psicoloxía, 
sabendo para que serven.    

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos). 

 

 x Identificar as etapas evolutivas na psicoloxía    

Citáronse, Identificáronse e diferenciáron-
se as etapas evolutivas na psicoloxía.     

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

Coñecer as características na evolución do individuo 

 

Coñecéronse as características na evolu-
ción psicolóxica do individuo. .  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos). 
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 x  

Definir, describir, identificar e diferenciar os rasgos 
da personalidade 

Definiuse a personalidade. Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos). 

 x Diferenciar entre personalidade, temperamento e 
carácter.  Identificar as etapas da evolución das per-
soas.  Identificar os principais trastornos da persona-
lidade. 

 

Identificáronse e describíronse os rasgos 
da personalidade..    

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  

.   
Diferenciouse entre personalidade e temperamento. Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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 x  

. 
Identificáronse as etapas da evolución das persoas Tarefas, actividades e /ou 

exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

    

 Identificáronse os principais trastornos da persona-
lidade..   

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

5 Enfermidades e enfermos 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x Explicar que é a ansiedade, enumera-las súas causas 
etiolóxicas e precisa-los factores que a poden xerar 
durante a estadía do paciente no hospital ou consul-
ta,ademais de indica-las medidas destinadas a evitala 
ou diminuíla. 

Explicouse a enfermidade e diferenciáronse as súas 
fases 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 x  

 Describi-lo “rol de enfermo” e enuncia-las reaccións 
anómalas de potenciación coa finalidade de corrixilas 
e mellora-la comunicación co paciente.    

 

Analizáronse as reaccións ante a enfermidade e de-
finir os mecanismos de defensa ante a enfermidade.      

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 x  

.   

 

Analizouse a hospitalización e describíronse as carac-
terísticas psicolóxicas e reaccións psicolóxicas do pa-
ciente.   

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 x  

.  

 

.  

 

 

 X  
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 x  

 

  

) 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6  

A relación asistencial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x Enuncialas fases que se dan na relación paciente-
sanitario indicando as características máis salienta-
bles e os factores que a poden alterar, así como as 
medidas destinadas a mellorala ou reforz 

 Definiuse a institución sanitaria e o grupo de traba-
llo 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 x  

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacien-
tes como ós seus familiares e achegados, compren-
dendo a importancia desta acción para mellora-la re-
lación paciente-sanitario e o benestar psíquico do 
propio enfermo e o seu contorno afectivo..    

 

Identificáronse os elementos condicionantes da di-
námica grupal.      

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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 x  

 
Describiuse o papel profesional do persoal sanitario. 

 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 x  

.  
 

Describiuse a relación asistencial sanitaria: caracte-
rísticas, relación TCAEpaciente e famil.  

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

   

.  
Identificáronse as reaccións dos profesionais ante a 
enfermidade e o sufrimento.    

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

   

 
Aplicáronse as técnicas de apoio psicolóxico (rela-
ción paciente -auxiliar de enfermería e familiares): 
capacidade de escoita, empatía, respecto e acepta-
ción, emprego de suxestións positivas, sinceridade, 
etc 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos).. 

   

.  

  

 

        

. 
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Nº Unidade didáctica 

7  

O enfermo crónico 

1ª 
aval. 

3ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Especificalas características fisiopatolóxicas e as pe-
culiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos 
segundo idade e características especiais do seu es-
tado de saúde e selecciona-los modos adecuados de 
relacionarse con eles. 

 

Describíronse as características xerais da patoloxía 
crónica.     

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

 

 x  

Afrontar diversas situacións de relación con pacien-
tes con características fisiopatolóxicas peculiares ou 
de patoloxía especial aplicando as pautas de condu-
ta..     

Explicáronse as reaccións psicolóxicas do paciente 
ante a enfermidade crónica 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 

 x  

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacien-
tes como ós seus familiares e achegados, compren-
dendo a importancia desta acción para mellora-la 
relación paciente-sanitario e o benestar psíquico do 
propio enfermo e o seu contorno afectivo 

 

Diferenciáronse particularidades das patoloxías cró-
nicas máis salientables (dor crónico, diabetes, SIDA). 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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 x  

 
 

 

.   

 

) 

   

.  

 

.     

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

8  

O enfermo ancián 

1ª 
aval. 

3ª Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  

Analizalas características fisiopatolóxicas e os aspec-
tos psicolóxicos dos anciáns procurando as pautas de 
conduta máis axeitadas que se deben aplicar no me-
dio xeriátrico.  

Definíronse xerontoloxía e xeriatría Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacien-
tes como ós seus familiares e achegados, compren-
dendo a importancia desta acción para mellora-la re-
lación paciente-sanitario e o benestar psíquico do 
propio enfermo e o seu contorno afectivo   

 

Explicáronse os cambios biolóxicos, sociais e psicoló-
xicos que se dan no proceso de envellecemento.       

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 
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 x  

 Especificalas características fisiopatolóxicas e as pe-
culiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos 
segundo idade e características especiais do seu es-
tado de saúde e selecciona-los modos adecuados de 
relacionarse con eles. 

 

Leváronse a cabo valoracións xeriátricas.     

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

.  

 

Citáronse problemas psicolóxicos asociados ao enve-
llecemento.   

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

   

 

 Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

. 
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Nº Unidade didáctica 

9  

 

O paciente oncolóxico 

1ª 
aval. 

3ª Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x Especificalas características fisiopatolóxicas e as pe-
culiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos 
segundo idade e características especiais do seu es-
tado de saúde e selecciona-los modos adecuados de 
relacionarse con eles..  

 

Describíronse xeneralidades do cancro: etioloxía, sin-
tomatoloxía, diagnóstico e tratamento 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

Afrontar diversas situacións de relación con pacien-
tes con características fisiopatolóxicas peculiares ou 
de patoloxía especial aplicando as pautas de condu-
ta. 

 

 

Citáronse os tipos de prevención do cancro.       

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

 

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacien-

tes como ós seus familiares e achegados, compren-

dendo a importancia desta acción para mellora-la re-

lación paciente-sanitario e o benestar psíquico do 

propio enfermo e o seu contorno afectivo 

 

 

Citouse algún coidado psicolóxico que se lle presta 

ao paciente oncolóxico 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 
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 x  

. Respectalas “concepcións de defensa” que sobre o 

propio estado de saúde se forman as persoas en esta-

do crítico ou terminal. 

 

 

.   

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

   

 

 Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-

ricos e prácticos) 

. 
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Nº Unidade didáctica 

10  

O enfermo terminal 

 
 

1ª 
aval. 

3ª Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  

 

Especificalas características fisiopatolóxicas e as pe-
culiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos 
segundo idade e características especiais do seu es-
tado de saúde e selecciona-los modos adecuados de 
relacionarse con e 

 

 

Citáronse as características da enfermidade terminal 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

Afrontar diversas situacións de relación con pacien-
tes con características fisiopatolóxicas peculiares ou 
de patoloxía especial aplicando as pautas de condu-
ta. 

 

 

 

Explicáronse as etapas polas que pode pasar o pacien-
te termina 

 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 
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 x  

Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacien-
tes como ós seus familiares e achegados, compren-
dendo a importancia desta acción para mellora-la 
relación paciente-sanitario e o benestar psíquico do 
propio enfermo e o seu contorno afectivo. 

 

 

 

Explicouse algún coidado que se lle podemos prestar 
ao paciente terminal. 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

 

 x  

 

Respectalas “concepcións de defensa” que sobre o 
propio estado de saúde se forman as persoas en esta-
do crítico ou terminal. 

 

 

Opinouse sobre a eutanasia e as doazóns en función 
dos coñecementos adquiridos 

Tarefas, actividades e /ou 
exercizos telemáticos fora da 
aula de contidos mixtos ( teó-
ricos e prácticos) 

   

 

  

. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua  e que non superase algunha avaliación ( 1º e 2ª) terán a posibilidade de presentarse ao exame de recuperación (xuño) coa 
avaliación ou avaliacións que teña suspensa/s e/ou non presentada/s. Este exame consta dunha proba escrita mixta de contidos teórico- prácticos, de 50 preguntas por avaliación pendente, 
que serán tipo test (con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán; cada 4 respostas incorrectas, descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas 
(de resposta curta) e poden incluir imaxes, táboas, gráficas, capturas de pantalla... A puntuación de cada resposta correcta indicarase ao lado do enunciado de cada pregunta. Cada alumno e 
alumna disporá dun máximo de 60 minutos para a súa realización. Pode haber varios modelos de exame, que se repartirán aleatoriamente entre o alumnado que se presente á proba. Será nece-
sario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de videoconferencia Webex, 
contando con un tempo máximo de realización de 60 minutos por avaliación.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensi-
nanzas de formación profesional inicial, o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os ins-
trumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de 
módulos correspondente. 

 

Esta proba constará de dúas partes que se realizarán o mesmo día: 

Unha proba escrita mixta (de contidos teórico-prácticos) de  preguntas tipo test(con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros descontarán: cada 4 res-
postas incorrectas descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta). 

 

 

Será necesario aprobar as dúas partes para superar o módulo. Por este sistema, o/a alumno/a acadará a calificación de APROBADO (puntuación numérica de 5) ou SUSPENSO. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da plataforma de vi-
deoconferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 120 minutos.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará as programacións ás necesidades educativas do alumnado que forme o seu grupo de atención. Cando o 
progreso dun alumno ou dunha alumna non responda globalmente aos obxectivos programados, o profesorado adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo. O equi-
po docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha 
xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no relativo ás condicións de accesibilidade e 
cos recursos de apio necesarios para cada caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade 
ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autoriza-
do, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporaliza-
ción distinta á establecida con carácter xeral. Para isto seguiranse as instrucións reflectidas no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvol-
vemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15003212 IES AGRA DE RAÍCES 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM0RET COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP Relacións no equipo de traballo 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ TORRES 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Negociación e solución de problemas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 . Analizar as relacións humanas en xeral e as 

relacións humanas no ámbito laboral ou rela-

cións laborais en particular 

 .. Identificáronse os problemas, factores e cau-

sas que xeran un conflito 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-

cos e prácticos) 

 . Analizar os conflitos e resolver, no ámbito 

das súas competencias, problemas que se ori-

xinan no contorno dun grupo de traballo. 

 .  Discrimináronse entre datos e opinións 
SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-

cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-
cos e prácticos 

  
 . Distinguíronse as diferentes posturas e inte-

reses que poden existir entre os traballadores e 

a dirección dunha organización. 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 . 
 . Presentouse de forma clara e ordenada o pro-

ceso seguido e os resultados obtidos na reso-

lución dun problema 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

             

      

    I  ) 
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      ) 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 A motivación no entorno laboral. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 . Impulsar o proceso de motivación e analizar a súa influencia no clima 

laboral 
 Analizouse a actitude humana ante o traballo SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-

cos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóri-
cos e prácticos) 

   .  Detectouse o proceso de motivación tomando exemplos da realidade. SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

   Identificáronse as diferenzas entre as principais teorías sobre a motivación SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

   Diferenzáronse os factores que contribúen á creación dun clima laboral 
positivo dos que xerarían un clima laboral negativo 

SI SI Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvovemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua, e que tivera superadas a 1ª e 2ª avaliación, será  calificado na 3ª avaliación, e polo tanto, na avaliación final, 
ca nota media das avaliacións presenciais mais unha valoración positiva de ata un 10% da nota media previamente obtida nos dous primeiros trimestres. Esta valoración positiva no terceiro trimestre virá dado pola reso-
lución en tempo e forma das tarefas, actividades e /ou exercizos telemáticos, fora da aula, de contidos mixtos ( teóricos e prácticos). As actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para o 
alumnado, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. 

 

Segundo o artigo 50º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, a cualificación do módulo profesional será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Con-
sideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. Tendo en conta isto, a nota do módulo será o resultado de: 

- O 50% da nota virá dada polo resultado na 1ª avaliación 

- O 50% da nota virá dada polo resultado da 2ª avaliación. 

- O 10% adicional da nota virá dado polo resultado da 3ª avaliación, sempre que ese resultado sexa positivo para o alumnado, non descontando no caso contrario. 

- Aos resultados con decimais aplicaráselle o redondeo matemático, de tal xeito que: 

 As puntuacións con decimal inferior a 5, redondéanse á baixa. Por exemplo: 6,4 redondearíase a 6. 

 As puntuacións con decimal igual ou superior a 5, redondéanse á alza. Por exemplo: 6,5 redondearíase a 7. 

 

Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A comunicación no entorno laboral 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
 Describir as diferentes vías e sentidos da comunica-

ción no ámbito laboral que permitan recibir e trans-

mitir instrucións e información 

 . Coñecéronse as etapas, técnicas, canles e redes dun 

proceso de comunicación. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

. 

X  
  Utilizar de maneira eficaz as técnicas de comunica-

ción orais e escritas. 

 . Analizar os procedementos de control de entrada e 

saída de documentación e información 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

. 

   
 Identificar as alteracións producidas na comunica-

ción dunha mensaxe, na que existe disparidade entre 

o emitido e o percibido 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

. 
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Nº Unidade didáctica 

2 O equipo de traballo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 . Integrarse nun equipo de traballo unificando e coor-

dinando as necesidades do grupo nuns obxectivos, 

políticas e/ou directrices predeterminadas 

 . Procurouse información referida á formación e fun-

cionamento de grupos e analizouse 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

. 

 X 
 . Participar e/ou moderar reunións, colaborando acti-

vamente ou conseguindo a colaboración dos partici-

pantes. 

 Identificáronse as pautas de conduto que adoptar os 

participantes dun grupo de traballo 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

. 

 X .  
 Analizáronse e comparáronse as funcións de direc-

ción e as de liderado, tendo en conta o tipo de autori-

dade que se exerce 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

   
 Identificouse o papel e competencias do mando in-

termedio 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

   
 Expuxéronse as ideas propias de maneira clara e 

concisa 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

   
 Aplicáronse as técnicas para a dinamización de gru-

pos 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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 Describiuse a tipoloxía de participantes dunha reu-

nión. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

   
 Simulouse o desenvolvemento dunha reunión de tra-

ballo sobre un problema laboral. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Negociación e solución de problemas 

3ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 Analizar as relacións humanas en xeral e as relacións 

humanas no ámbito laboral ou relacións laborais en 

particular. 

 Identificáronse os problemas, factores e causas que 

xeran un conflito. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

X 
 . Analizar os conflitos e resolver, no ámbito das súas 

competencias, problemas que se orixinan no contor-

no dun grupo de traballo. 

 Distinguíronse as diferentes posturas e intereses que 

poden existir entre os traballadores e a dirección du-

nha organización 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

X .   
 Presentouse de forma clara e ordenada o proceso 

seguido e os resultados obtidos na resolución dun 

problema. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

X    Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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Nº Unidade didáctica 

4 A motivación no entorno laboral 

3ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 Impulsar o proceso de motivación e analizar a súa 

influencia no clima laboral. 

 Analizouse a actitude humana ante o traballo 
Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

X  
 Detectouse o proceso de motivación tomando exem-

plos da realidade. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

X .   
 Identificáronse as diferenzas entre as principais teo-

rías sobre a motivación 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 

 

  
 Diferenzáronse os factores que contribúen á creación 

dun clima laboral positivo dos que xerarían un clima 

laboral negativo. 

Tarefas, actividades e /ou exercizos telemáti-
cos fora da aula de contidos mixtos ( teóricos 

e prácticos) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para o alumnado que NON perdera o dereito de avaliación contínua  e que non superase algunha avaliación ( 1º e 2ª) terán a posibilidade de presentarse ao ex-
ame de recuperación (xuño) coa avaliación ou avaliacións que teña suspensa/s e/ou non presentada/s. Este exame consta dunha proba escrita mixta de con-
tidos teórico- prácticos, de 50 preguntas por avaliación pendente, que serán tipo test (con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os 
erros descontarán; cada 4 respostas incorrectas, descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta) e poden incluir imaxes, táboas, 
gráficas, capturas de pantalla... A puntuación de cada resposta correcta indicarase ao lado do enunciado de cada pregunta. Cada alumno e alumna disporá 
dun máximo de 60 minutos para a súa realización. Pode haber varios modelos de exame, que se repartirán aleatoriamente entre o alumnado que se presente á 
proba. Será necesario aprobar todas as avaliacións para facer media e superar o módulo. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da 
plataforma de videoconferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 60 minutos por avaliación.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Segundo o punto 5 do Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alum-
nado das ensinanzas de formación profesional inicial, o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non 
sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de 
avaliación previa á avaliación final de módulos correspondente. 

 

Esta proba constará de dúas partes que se realizarán o mesmo día: 

Unha proba escrita mixta (de contidos teórico-prácticos) de  preguntas tipo test(con catro alternativas de resposta, sendo só unha delas correcta, os erros des-
contarán: cada 4 respostas incorrectas descontarán 1 resposta correcta) e/ou preguntas abertas (de resposta curta). 

 

Será necesario aprobar as dúas partes para superar o módulo. Por este sistema, o/a alumno/a acadará a calificación de APROBADO (puntuación numérica de 
5) ou SUSPENSO. 

Dada a situación actual en caso de non ser posible realizar esta proba de forma presencial no centro educativo realizarase a través da aula virtual Moodle e da 
plataforma de videoconferencia Webex, contando con un tempo máximo de realización de 120 minutos.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Segundo o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, sobre a ordenación xeral da formación profesional en Galicia: 

Artigo 34, puntos 3 e 4: o equipo docente adaptará e xustificará as programacións ás necesidades educativas do alumnado que forme o seu grupo de atención. Cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non 
responda globalmente aos obxectivos programados, o profesorado adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo. O equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con indicación do 
grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada. 

Artigo 35: nas ensinanzas de formación profesional prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, no relativo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apio necesarios para cada 
caso. 

Artigo 49: os procesos de avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade ás probas de avaliación. 

Artigo 61: o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico 
así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Para isto seguiranse as instrucións reflectidas 
no capítulo VI da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

 

 

 

 

 


