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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece a estrutura e a organización xeral do organismo humano, e describe as súas unidades estruturais e as relacións segundo a súa
especialización

RA2 - Identifica o proceso de desenvolvemento da doenza en relación cos cambios funcionais do organismo e as alteracións que provoca

RA3 - Recoñece os trastornos do sistema inmunitario en relación coas características xerais da inmunidade

RA4 - Identifica as características das doenzas infecciosas, tendo en conta a relación dos axentes infecciosos coas manifestacións clínicas

RA5 - Identifica o proceso de desenvolvemento tumoral e describe as características das neoplasias benignas e malignas

RA6 - Recoñece manifestacións de doenzas dos grandes sistemas do organismo e describe as alteracións fisiolóxicas das patoloxías máis frecuentes

RA7 - Recoñece trastornos hemodinámicos e vasculares, tendo en conta a relación das súas alteracións con doenzas humanas de grande morbilidade e
alta mortalidade

RA8 - Recoñece trastornos endócrino-metabólicos e da alimentación, en relación con manifestacións de patoloxías comúns

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Detallouse a organización xerárquica do organismo desde a célula ao sistema

CA1.2 Describiuse a estrutura celular e os seus compoñentes

CA1.3 Describiuse a fisioloxía celular

CA1.4 Clasificáronse os tipos de tecidos

CA1.5 Detalláronse as características de cada tipo de tecidos

CA1.6 Enunciáronse os sistemas do organismo e a súa composición

CA1.7 Definiuse a posición anatómica

CA1.8 Describíronse os planos e as posicións

CA1.9 Localizáronse e enumeráronse as rexións e as cavidades corporais

CA1.10 Relacionáronse as estruturas anatómicas, os órganos e os sistemas coas cavidades nas que están situados

CA1.11 Aplicouse a terminoloxía de dirección e posición

CA2.1 Describiuse o proceso dinámico doenza

CA2.2 Detalláronse os cambios e as alteracións na estrutura e nas funcións celulares

CA2.3 Describíronse os elementos constituíntes da patoloxía

CA2.4 Definíronse as partes da clínica
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Especificáronse os grupos de doenzas

CA2.6 Clasificáronse os procedementos diagnósticos complementarios

CA2.7 Detalláronse as posibilidades terapéuticas fronte á doenza

CA2.8 Especificouse a etimoloxía dos termos clínicos utilizados en patoloxía

CA2.9 Aplicáronse as regras de construción de termos no vocabulario médico

CA3.1 Describíronse os órganos e as células do sistema inmune

CA3.2 Diferenciáronse os mecanismos de resposta inmunolóxica

CA3.3 Definíronse as características da inmunidade específica

CA3.4 Detalláronse as características da resposta inmunolóxica específica

CA3.5 Secuenciouse a resposta inmunolóxica

CA3.6 Clasificáronse a patoloxía do sistema inmune

CA3.7 Describíronse as patoloxías máis frecuentes do sistema inmune

CA3.8 Detallouse a inmunización pasiva e activa

CA4.1 Describíronse as características das fontes de infección

CA4.2 Detalláronse os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas

CA4.3 Describíronse os tipos de axentes infecciosos

CA4.4 Detallouse a resposta do organismo á infección

CA4.5 Explicouse a resposta inflamatoria

CA4.6 Definíronse as características das principais doenzas infecciosas humanas

CA4.7 Analizáronse as posibilidades terapéuticas fronte ás doenzas infecciosas

CA5.1 Clasificáronse as neoplasias

CA5.2 Caracterizáronse as neoplasias benignas e malignas

CA5.3 Detallouse a epidemioloxía do cancro

CA5.4 Clasificáronse os axentes carcinóxenos

CA5.5 Detalláronse as manifestacións clínicas dos tumores

CA5.6 Especificáronse os sistemas de prevención e diagnóstico precoz do cancro

CA5.7 Describíronse as probas de diagnóstico do cancro e as posibilidades terapéuticas
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Analizáronse as manifestacións das neoplasias malignas máis frecuentes

CA6.1 Definiuse a actividade fisiolóxica de órganos e aparellos

CA6.2 Describiuse a sintomatoloxía por aparellos máis frecuente

CA6.3 Clasificáronse os signos clínicos por aparellos máis frecuentes

CA6.4 Especificáronse as causas de fallo orgánico

CA6.5 Detalláronse as manifestacións da insuficiencia de órganos e aparellos

CA6.6 Utilizouse a terminoloxía clínica

CA7.1 Describiuse o mecanismo fisiopatolóxico do edema

CA7.2 Detallouse o proceso de formación dun trombo

CA7.3 Definiuse a embolia

CA7.4 Explicáronse as repercusións orgánicas do bloqueo da rega sanguínea no tromboembolismo

CA7.5 Describíronse as características da cardiopatía isquémica

CA7.6 Describíronse as características da embolia pulmonar

CA7.7 Relacionáronse os trastornos hemodinámicos cos accidentes cerebrovasculares

 CA7.8 Definíronse as características do infarto de miocardio

 CA7.9 Explicouse o mecanismo fisiopatolóxico do shock

   CA7.9.1 Identificáronse os distintos tipos de shock

   CA7.9.2 Explicaronse os mecanismos de defensa orgánica fronte ao shock segundo as causas

 0CA7.10 Explicouse a fisiopatoloxía da hipertensión e da hipotensión

CA8.1 Detalláronse os aspectos cuantitativos e cualitativos da alimentación normal

CA8.2 Definíronse as características das alteracións fisiopatolóxicas endócrino-metabólicas máis frecuentes

CA8.3 Describíronse as consecuencias fisiopatolóxicas das carencias alimentarias

CA8.4 Explicáronse as características da obesidade

CA8.5 Analizouse o proceso fisiopatolóxico da diabete

CA8.6 Analizouse o proceso metabólico dos lípidos

CA8.7 Detalláronse as repercusións orgánicas do exceso de colesterol
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece a estrutura e a organización xeral do organismo humano, e describe as súas unidades estruturais e as relacións segundo a súa
especialización

RA2 - Identifica o proceso de desenvolvemento da doenza en relación cos cambios funcionais do organismo e as alteracións que provoca

RA3 - Recoñece os trastornos do sistema inmunitario en relación coas características xerais da inmunidade

RA4 - Identifica as características das doenzas infecciosas, tendo en conta a relación dos axentes infecciosos coas manifestacións clínicas

RA5 - Identifica o proceso de desenvolvemento tumoral e describe as características das neoplasias benignas e malignas

RA6 - Recoñece manifestacións de doenzas dos grandes sistemas do organismo e describe as alteracións fisiolóxicas das patoloxías máis frecuentes

RA7 - Recoñece trastornos hemodinámicos e vasculares, tendo en conta a relación das súas alteracións con doenzas humanas de grande morbilidade e
alta mortalidade

RA8 - Recoñece trastornos endócrino-metabólicos e da alimentación, en relación con manifestacións de patoloxías comúns

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Detallouse a organización xerárquica do organismo desde a célula ao sistema

CA1.2 Describiuse a estrutura celular e os seus compoñentes

CA1.3 Describiuse a fisioloxía celular

CA1.4 Clasificáronse os tipos de tecidos

CA1.5 Detalláronse as características de cada tipo de tecidos

CA1.6 Enunciáronse os sistemas do organismo e a súa composición

CA1.7 Definiuse a posición anatómica

CA1.8 Describíronse os planos e as posicións

CA1.9 Localizáronse e enumeráronse as rexións e as cavidades corporais

CA1.10 Relacionáronse as estruturas anatómicas, os órganos e os sistemas coas cavidades nas que están situados

CA1.11 Aplicouse a terminoloxía de dirección e posición

CA2.1 Describiuse o proceso dinámico doenza

CA2.2 Detalláronse os cambios e as alteracións na estrutura e nas funcións celulares

CA2.3 Describíronse os elementos constituíntes da patoloxía

CA2.4 Definíronse as partes da clínica

CA2.5 Especificáronse os grupos de doenzas
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Clasificáronse os procedementos diagnósticos complementarios

CA2.7 Detalláronse as posibilidades terapéuticas fronte á doenza

CA2.8 Especificouse a etimoloxía dos termos clínicos utilizados en patoloxía

CA2.9 Aplicáronse as regras de construción de termos no vocabulario médico

CA3.1 Describíronse os órganos e as células do sistema inmune

CA3.2 Diferenciáronse os mecanismos de resposta inmunolóxica

CA3.3 Definíronse as características da inmunidade específica

CA3.4 Detalláronse as características da resposta inmunolóxica específica

CA3.5 Secuenciouse a resposta inmunolóxica

CA3.6 Clasificáronse a patoloxía do sistema inmune

CA3.7 Describíronse as patoloxías máis frecuentes do sistema inmune

CA3.8 Detallouse a inmunización pasiva e activa

CA4.1 Describíronse as características das fontes de infección

CA4.2 Detalláronse os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas

CA4.3 Describíronse os tipos de axentes infecciosos

CA4.4 Detallouse a resposta do organismo á infección

CA4.5 Explicouse a resposta inflamatoria

CA4.6 Definíronse as características das principais doenzas infecciosas humanas

CA4.7 Analizáronse as posibilidades terapéuticas fronte ás doenzas infecciosas

CA5.1 Clasificáronse as neoplasias

CA5.2 Caracterizáronse as neoplasias benignas e malignas

CA5.3 Detallouse a epidemioloxía do cancro

CA5.4 Clasificáronse os axentes carcinóxenos

CA5.5 Detalláronse as manifestacións clínicas dos tumores

CA5.6 Especificáronse os sistemas de prevención e diagnóstico precoz do cancro

CA5.7 Describíronse as probas de diagnóstico do cancro e as posibilidades terapéuticas

CA5.8 Analizáronse as manifestacións das neoplasias malignas máis frecuentes
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Definiuse a actividade fisiolóxica de órganos e aparellos

CA6.2 Describiuse a sintomatoloxía por aparellos máis frecuente

CA6.3 Clasificáronse os signos clínicos por aparellos máis frecuentes

CA6.4 Especificáronse as causas de fallo orgánico

CA6.5 Detalláronse as manifestacións da insuficiencia de órganos e aparellos

CA6.6 Utilizouse a terminoloxía clínica

CA7.1 Describiuse o mecanismo fisiopatolóxico do edema

CA7.2 Detallouse o proceso de formación dun trombo

CA7.3 Definiuse a embolia

CA7.4 Explicáronse as repercusións orgánicas do bloqueo da rega sanguínea no tromboembolismo

CA7.5 Describíronse as características da cardiopatía isquémica

CA7.6 Describíronse as características da embolia pulmonar

CA7.7 Relacionáronse os trastornos hemodinámicos cos accidentes cerebrovasculares

 CA7.8 Definíronse as características do infarto de miocardio

 CA7.9 Explicouse o mecanismo fisiopatolóxico do shock

   CA7.9.1 Identificáronse os distintos tipos de shock

   CA7.9.2 Explicaronse os mecanismos de defensa orgánica fronte ao shock segundo as causas

 0CA7.10 Explicouse a fisiopatoloxía da hipertensión e da hipotensión

CA8.1 Detalláronse os aspectos cuantitativos e cualitativos da alimentación normal

CA8.2 Definíronse as características das alteracións fisiopatolóxicas endócrino-metabólicas máis frecuentes

CA8.3 Describíronse as consecuencias fisiopatolóxicas das carencias alimentarias

CA8.4 Explicáronse as características da obesidade

CA8.5 Analizouse o proceso fisiopatolóxico da diabete

CA8.6 Analizouse o proceso metabólico dos lípidos

CA8.7 Detalláronse as repercusións orgánicas do exceso de colesterol
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Mínimos Exixibles:

Son mínimos exixibles todos os CA que figuran na programación, coa excepción de aqueles que conteñen o verbo "demostrouse" ou equivalentes

referidos a atitudes, por tratarse

de percepcións subxectivas non cuantificables e por ser pouco axeitados para unha modalidade non presencial.

Criterios de Cualificación:

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio, é necesario acadar un 50% da puntuación posible para acceder á segunda parte da proba.

Puntuarase de cero a dez.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na segunda parte da proba, de xeito automático, ao non poder

acceder a persoa aspirante á segunda parte da proba.

No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, por no acadar un 50% da puntuación posible (tamén dez, coma a

primeira parte), a puntuación máxima que poderá asignarselle como nota final, será de catro puntos.

A primeira parte da proba supón un 50% da nota final, convertida a nota acadada na proba a un número enteiro entre cero e 5 por redondeo á

unidade máis próxima trala conversión.

A segunda parte da proba supón un 50% da nota final, convertida a nota acadada na proba a un número enteiro entre cero e 5 por redondeo á

unidade máis próxima trala conversión.

Polo tanto, a nota final será a suma do 50% da nota da primeira parte máis o 50% da nota da segunda parte, do que resultará un número enteiro

entre cero e dez, sempre que non nos encontremos nun dos supostos previamente descritos de probas con menos dun 50% da puntuación.

O equipo docente poderá excluír de calquera parte das probas ás persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento, ou

incumpra as indicacións do profesor/ ora para a realización da proba,

ou incumpra as normas de prevención, protección e seguridade que poidan implicar, a criterio do profesor/ ora, algún tipo de risco para sí mesmas,

para o resto do grupo, para o persoal do centro ou para as instalacións,

durante a realización das probas, ou como preparación a éstas.

Neste caso, o profesor/ora comunicará á persoa aspirante a súa exclusión da proba e cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba teórica terá carácter eliminatorio, e consistirá nun cuestionario de vinte (20) preguntas de respuesta curta para desenvolver pola persoa

aspirante,

que versarán sobre unha mostra significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

As preguntas poderán versar nalgúns casos sobre láminas, gráficos, fotos ou outras imaxes, impresas na proba ou proxectadas, así como sobre

modelos anatómicos ou similares.

Esta primeira parte da proba cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación

igual ou superior a cinco puntos.

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios

do centro.

4.a) Primeira parte da proba
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O alumno deberá asistir a proba cun bolígrafo azul ou negro.

Nas láminas, de haber,  poderán empregarse lapis de cores para a mellor definición das mesmas.

Non se permitirá o uso de móbiles. De feito a persoa aspirante só terá a súa disposición aqueles elementos necesarios para a realización da proba

ou aqueles que o profesor/ ora lles indique como permitidos.

Será necesaria a identificación mediante DNI ou pasaporte.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda parte, que tamén terá carácter eliminatorio. De nos superarse,

a nota final non poderá ser máis de catro.

4.b) Segunda parte da proba

Poderá consistir en algún ou varios dos seguintes tipos de probas:

- Realizarase a defensa dunha proba práctica ou teórica-práctica que versará sobre unha mostra significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

- Exposicións orais.

- Proba práctica ou Supostos prácticos- teóricos escritos.

Esta segunda parte da proba poderá cualificarse de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de

anuncios do centro.

O alumno deberá asistir a proba cun bolígrafo azul ou negro.

Nas láminas e imaxes, de haber,  poderán empregarse lapis de cores para a mellor definición das mesmas.

Non se permitirá o uso de móbiles. De feito a persoa aspirante só terá a súa disposición aqueles elementos necesarios para a realización da proba

ou aqueles que o profesor/ ora lles indique como permitidos.

Será necesaria a identificación mediante DNI ou pasaporte.
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