
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Campo de San Alberto 2020/202115026731 Noia

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SAN Laboratorio clínico e biomédico Ciclos
formativos de
grao superior

CSSAN05Sanidade Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1367 Xestión de mostras biolóxicas 02020/2021 0213

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

Profesorado asignado ao módulo BEGOÑA PINTOS DOMINGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Analiza a estrutura organizativa do sector sanitario e da súa área de traballo, interpretando a lexislación

RA2 - Identifica a documentación do laboratorio, en relación cos procesos de traballo na fase preanalítica e co control de existencias

RA3 - Identifica os tipos de mostras biolóxicas en relación coas análises ou os estudos que cumpra efectuar

RA4 - Realiza a recollida e a distribución das mostras biolóxicas máis habituais, aplicando protocolos específicos da unidade

RA5 - Realiza a recollida e a distribución das mostras biolóxicas humanas obtidas por procedementos invasivos ou cirúrxicos, aplicando protocolos
específicos da unidade

RA6 - Selecciona as técnicas de conservación, almacenaxe, transporte e envío de mostras, seguindo os requisitos da mostra

RA7 - Aplica os protocolos de seguridade e prevención de riscos na manipulación de produtos químicos e biolóxicos, interpretando a normativa

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os trazos fundamentais do sistema sanitario e sinaláronse as particularidades do sistema público e privado de asistencia

CA1.2 Describiuse a lei de saúde de Galicia

CA1.3 Detalláronse os principios de economía sanitaria

CA1.4 Describíronse os procedementos de xestión da prestación sanitaria

CA1.5 Enumeráronse as funcións máis significativas de cada área do laboratorio

CA1.6 Definiuse a composición dos equipos profesionais

CA1.7 Definíronse as funcións das persoas coa titulación de técnico en laboratorio clínico

CA1.8 Definíronse as funcións das persoas coa titulación de técnico en anatomía patolóxica

CA2.1 Definíronse os datos de identificación do/da paciente na documentación sanitaria

CA2.2 Seleccionáronse os métodos de identificación, codificación e etiquetaxe das mostras

CA2.3 Interpretáronse os documentos de solicitude de análise ou estudos en relación co tipo de mostra que cumpra obter

CA2.4 Seleccionouse a información que haxa que transmitir ao/á paciente na recollida de mostras

CA2.5 Identificouse a normativa bioética e de protección de datos

CA2.6 Seleccionáronse os métodos de arquivamento da documentación sanitaria

CA2.7 Utilizáronse as aplicacións informáticas do laboratorio ou da unidade

CA2.8 Controlouse o almacén de subministracións do laboratorio, aplicando as operacións administrativas do control de existencias, e describíronse estas
operacións
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Definiuse o proceso de rastrexabilidade da documentación

CA3.1 Caracterizáronse os tipos de mostras biolóxicas: líquidas, de tecidos e citolóxicas

CA3.2 Describíronse as características anatómicas da rexión corporal da que se extraia a mostra

CA3.3 Detalláronse as análises cualitativas ou os estudos que poden efectuarse a partir dunha mostra biolóxica

CA3.4 Clasificáronse as análises cuantitativas que poden efectuarse a partir dunha mostra biolóxica

CA3.5 Identificáronse as análises funcionais ou os estudos que poden efectuarse en mostras biolóxicas

CA3.6 Definíronse os factores do/da paciente que inflúen nos resultados analíticos

CA3.7 Identificáronse aspectos relativos ao xénero canto á saúde e a doenza

CA3.8 Identificáronse os erros máis comúns na manipulación preanalítica

CA4.1 Seleccionáronse os materiais adecuados para a recollida de mostras sanguíneas e non sanguíneas

CA4.2 Aplicáronse as técnicas de obtención das mostras de acordo cun protocolo específico da unidade

CA4.3 Xestionouse a recollida de diferentes tipos de mostras

CA4.4 Realizouse a clasificación e o fraccionamento das mostras para o seu envío aos laboratorios de análise correspondentes

CA4.5 Planificouse o deseño do control de calidade para cada fase da recollida das mostras

CA4.6 Establecéronse os criterios de exclusión e rexeitamento de mostras non aptas para o seu procesamento e a súa análise

CA4.7 Desenvolveuse o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia

CA4.8 Aplicáronse técnicas de asistencia a usuarios/as, aplicando procedementos e protocolos de comunicación, e describíronse estes

CA4.9 Caracterizáronse os conservantes e aditivos necesarios en función da determinación analítica solicitada e do tipo de mostra

CA4.10 Seleccionáronse técnicas de soporte vital básico

CA5.1 Planificouse a recollida das mostras obtidas por procedementos invasivos ou cirúrxicos

CA5.2 Colaborouse na obtención, no procesamento, na preservación e no almacenamento de mostras para biobancos

CA5.3 Aplicáronse os protocolos de obtención de mostras por ecopsia, líquidas, sólidas ou para cultivos microbiolóxicos

CA5.4 Realizouse a clasificación e o fraccionamento das mostras, para o seu envío aos laboratorios de análise correspondentes

CA5.5 Aplicouse o control de calidade en cada fase da recollida das mostras

CA5.6 Establecéronse os criterios de exclusión e rexeitamento de mostras non aptas para o seu procesamento e a súa análise

CA5.7 Aplicouse o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia

CA5.8 Aplicáronse técnicas de asistencia a usuarios/as, aplicando procedementos e protocolos de comunicación, e describíronse estes
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Describíronse as características de cada mostra canto á súa caducidade e en relación ao tempo máximo de demora na análise

CA6.2 Seleccionáronse e preparáronse as solucións e os reactivos conservantes adecuados para cada mostra

CA6.4 Caracterizáronse os métodos físicos de conservación de mostras

CA6.5 Describíronse os protocolos do transporte de mostras intrahospitalario

CA6.6 Caracterizouse o sistema de transporte e envío extrahospitalario de mostras

CA6.7 Verificouse a etiquetaxe, o rexistro e a identificación da mostra para a súa almacenaxe, o seu transporte ou o seu envío postal

CA7.1 Identificáronse os riscos asociados aos reactivos químicos, radioactivos e biolóxicos

CA7.2 Seguíronse os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación dos produtos

CA7.3 Identificáronse os requisitos normativos referentes ao tratamento e á eliminación de residuos químicos, radioactivos e biosanitarios xerados no
laboratorio

CA7.4 Organizouse a xestión de residuos con orde, hixiene e método no traballo

CA7.5 Identificáronse os riscos específicos dos equipamentos de laboratorio

CA7.6 Seleccionáronse as técnicas e os equipamentos de prevención e de protección individual e colectiva

CA7.7 Definiuse o significado e o alcance dos tipos de sinalización de seguridade

CA7.8 Determinouse a aplicación e o rexistro dos protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA7.9 Valorouse a importancia do cumprimento das normas de seguridade física, química e biolóxica

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Identifica a documentación do laboratorio, en relación cos procesos de traballo na fase preanalítica e co control de existencias

RA3 - Identifica os tipos de mostras biolóxicas en relación coas análises ou os estudos que cumpra efectuar

RA4 - Realiza a recollida e a distribución das mostras biolóxicas máis habituais, aplicando protocolos específicos da unidade

RA5 - Realiza a recollida e a distribución das mostras biolóxicas humanas obtidas por procedementos invasivos ou cirúrxicos, aplicando protocolos
específicos da unidade

RA6 - Selecciona as técnicas de conservación, almacenaxe, transporte e envío de mostras, seguindo os requisitos da mostra

RA7 - Aplica os protocolos de seguridade e prevención de riscos na manipulación de produtos químicos e biolóxicos, interpretando a normativa

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Controlouse o almacén de subministracións do laboratorio, aplicando as operacións administrativas do control de existencias, e describíronse estas
operacións

CA3.2 Describíronse as características anatómicas da rexión corporal da que se extraia a mostra

CA3.5 Identificáronse as análises funcionais ou os estudos que poden efectuarse en mostras biolóxicas

CA4.1 Seleccionáronse os materiais adecuados para a recollida de mostras sanguíneas e non sanguíneas

CA4.2 Aplicáronse as técnicas de obtención das mostras de acordo cun protocolo específico da unidade

CA4.3 Xestionouse a recollida de diferentes tipos de mostras

CA4.4 Realizouse a clasificación e o fraccionamento das mostras para o seu envío aos laboratorios de análise correspondentes

CA4.7 Desenvolveuse o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia

CA4.9 Caracterizáronse os conservantes e aditivos necesarios en función da determinación analítica solicitada e do tipo de mostra

CA4.10 Seleccionáronse técnicas de soporte vital básico

CA5.6 Establecéronse os criterios de exclusión e rexeitamento de mostras non aptas para o seu procesamento e a súa análise

CA5.7 Aplicouse o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia

CA6.2 Seleccionáronse e preparáronse as solucións e os reactivos conservantes adecuados para cada mostra

CA6.3 Seguíronse os protocolos de prevención de riscos químicos e biolóxicos, e de control de calidade

CA6.7 Verificouse a etiquetaxe, o rexistro e a identificación da mostra para a súa almacenaxe, o seu transporte ou o seu envío postal

CA7.1 Identificáronse os riscos asociados aos reactivos químicos, radioactivos e biolóxicos

CA7.2 Seguíronse os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación dos produtos

CA7.4 Organizouse a xestión de residuos con orde, hixiene e método no traballo

CA7.5 Identificáronse os riscos específicos dos equipamentos de laboratorio

CA7.6 Seleccionáronse as técnicas e os equipamentos de prevención e de protección individual e colectiva

CA7.7 Definiuse o significado e o alcance dos tipos de sinalización de seguridade

CA7.9 Valorouse a importancia do cumprimento das normas de seguridade física, química e biolóxica

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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OS CONTIDOS MÍNIMOS que se esixirán para superar o módulo son os seguintes:

- CA1.1 Definir os trazos fundamentais do sistema sanitario e sinalar as particularidades do sistema público e privado de asistencia.

- CA1.3 Detallar os principios de economía sanitaria

- CA1.4 Describir os procedementos de xestión da prestación sanitaria.

- CA1.5 Enumerar as funcións máis significativas de cada área do laboratorio.

- CA1.6 Definir a composición dos equipos profesionais.

- CA1.7 Definir as funcións das persoas coa titulación de técnico en laboratorio clínico.

- CA1.8 Definir as funcións das persoas coa titulación de técnico en anatomía patológica.

- CA2.1 Definir os datos de identificación do/da paciente na documentación sanitaria.

- CA2.2 Seleccionar os métodos de identificación, codificación e etiquetaxe de mostras.

- CA2.3 Interpretar os documentos de solicitud de análise ou estudos en relación co tipo de mostra que cupra obter.

- CA2.4 Seleccionar a información que haxa que transmitir ao/á paciente na recollida de mostras.

- CA2.6 Seleccionar os métodos de arquivamento da documentación sanitaria.

- CA2.8 Controlar o almacén de subministracións do laboratorio, aplicando as operacións administrativas do control de existencias e describir estas

operacións.

- CA3.1 Caracterizar os tipos de mostras biolóxicas: líquidas, de tecidos e citolóxicas.

- CA3.2 Describir as características anatómicas da rexión corporal da que se extraia a mostra.

- CA3.3 Detallar as análises cualitativas ou os estudos que poden efectuarse a partir dunha mostra biolóxica.

- CA3.4 Clasificar as análises cuantitativas que poden efectuarse a partir dunha mostra biolóxica.

- CA3.5 Identificar as análises funcionais ou os estudos que poden efectuarse en mostras biolóxicas.

- CA3.6 Definir os factores do/da paciente que inflúen nos resultados analíticos.

- CA3.8 Identificar os erros máis comúns na manipulación preanalítica.

- CA4.1 Seleccionar os materiais adecuados para a recollida de mostras sanguíneas e non sanguíneas.

- CA4.2 Aplicar as técnicas de obtención das mostras de acordo cun protocolo específico da unidade.

- CA4.3 Xestionar a recollida de diferentes tipos de mostras.

- CA4.4 Realizar a clasificación e o fraccionamento das mostras para o seu envío aos laboratorios de análise correspondentes.

- CA4.6 Establecer os criterios de exclusión e rexeitamento de mostras non aptas para o seu procesamento e a súa análise.

- CA4.7 Desenvolver o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia.

- CA4.9 Caracterizar os conservantes e aditivos necesarios en función da determinación analítica solicitada e do tipo de mostra.

- CA5.1 Planificar a recollida das mostras obtidas por procedementos invasivos ou cirúrxicos.

- CA5.2 Colaborar na obtención, no procesamento, na preservación e no almacenamento de mostras para biobancos.

- CA5.3 Aplicar os protocolos de obtención de mostras por ecopsia, líquidas, sólidas ou para cultivos microbiolóxicos.

- CA5.4 Realizar a clasificación e o fraccionamiento das mostras, para o seu envío aos laboratorios de análise correspondentes.

- CA5.6 Establecer os criterios de exclusión e rexeitamento de mostras non aptas para o seu procesamento e a súa análise.

- CA5.7 Aplicar o proceso de recollida de mostras con autonomía, responsabilidade e eficacia.

- CA6.1 Describir as características de cada mostra en canto a súa caducidade e en relación ao tempo máximo de demora na análise.

- CA6.2 Seleccionar e preparar as solucións e os reactivos conservantes adecuados para cada mostra.

- CA6.3 Seguir os protocolos de prevención de riscos químicos e biolóxicos, e de control de calidade.

- CA6.4 Caracterizar os métodos físicos de conservación de mostras.

- CA6.5 Describir os protocolos do transporte de mostras intrahospitalario.
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- CA6.7 Verificar a etiquetaxe, o rexistro e a identificación da mostra para a súa almacenaxe, o seu transporte ou o seu envío postal.

- CA7.1 Identificar os riscos asociados aos reactivos químicos, radioactivos e biolóxicos.

- CA7.2 Seguir os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación dos produtos.

- CA7.3 Identificar os requisitos normativos referentes ao tratamento e á eliminación de residuos químicos, radioactivos e biosanitarios xerados no

laboratorio.

- CA7.4 Organizar a xestión de residuos con orde, hixiene e método no traballo.

- CA7.5 Identificar os riscos específicos dos equipamentos de laboratorio.

- CA7.6 Seleccionar as técnicas e os equipamentos de prevención e de protección individual e colectiva.

- CA7.7 Definir o significado e o alcance dos tipos de sinalización de seguridade.

- CA7.8 Determinar a aplicación e o rexistro dos protocolos de actuación en caso de emerxencia.

- CA7.9 Valorar a importancia do cumprimento das normas de seguridade física, química e biolóxica.

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 Para os criterios de cualificación  terase  en conta o artigo 14, sobre avaliación e calificación final das probas libres da ORDE do 5 de abril de 2013

:

2.1. Proba teórica:  A proba escrita versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de evaluación establecidos na

programación para esta parte. Ten carácter eliminatorio e será puntuada de 0 a 10. Para poder superar a proba ten que acadar un 5 ou máis. Para

a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a resolución correcta dun 60%, unha vez descontadas as preguntas incorrectas,

equivalente a obtención de  cinco puntos. Serán mínimos esixibles todos os da programación.

2.2. Proba práctica: Consistirá na realización de práctica delaboratorio, elaboración PNT e peguntas curtas ou exercicisos dos criterios da

programación seleccionados para esta parte da proba. Para a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a obtención de cinco

puntos.  Para a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a resolución correcta dun 60, equivalente a obtención de  cinco

puntos.

A cualificación final será a media aritmética da primeira e segunda parte das probas. A puntuación anterior, cando o resultado non sexa un número

enteiro, redondearase á puntuación enteira superior ou inferior máis próxima, tendo que acadar 5 ou máis puntos en cada unha delas. En el caso

de las personas aspirantes que suspendan a segunda parte da prueba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

INSTRUCCIONS XERAIS DA PROBA:

      - Rógase máxima puntualidade e infórmase que unha vez comezada a proba, ninguén poderá acceder á aula.

      - Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar en todo momento sobre a mesa para a verificación por

parte do profesorado.

      - Para o acceso a aula onde se realizarán as probas, deberán apagarse todos os dispositivos electrónicos, incluído o teléfono móbil. O uso

destes dispositivos durante a proba será obxecto de expulsión.

      - Unha vez comezada aproba, non poderá abandoar a aula ata pasados trinta minutos.

      - Sobre a mesa, soamente o material necesario indicado para a realización dos exercicios.

      - Uso de bolígrafo azul ou negro.

4.a) Primeira parte da proba
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      - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

      -        Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

      - No se poderá desgrapar o exame.

      - As preguntas que aparecen catalogadas como preguntas de reserva, serán contestada na mesa forma que o resto de preguntas, en

previsión de posibles anulacións de preguntas. Non teñen efectos de cualificación en primeira instancia, pero en

                caso de anulación de preguntas servirán para o computo da nota.

      - Ante calquera dúbida ou consulta, non abandoar o asento, levantar a man e será atendido polo profesorado.

      - Se necesita un certificado de asistencia solicíteo á comisión.

      - Queda totalmente prohibido sacar da aula o exercicio.

      - Os exercicios deberán ser entregados completos ao profesorado.

MATERIAL PARA PROBA:

      - Bolígrafo azul ou negro.

      - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

      - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

      - Roupa cómoda.

CARACTERISTICAS DA PROBA:

     -         A proba consta de 100 preguntas tipo test, con  4 posibles respostas, das que so unha é a pregunta correcta.

     -         Será facilitada ó alumnado nun documento impreso que non poderá ser desgrapado nin incorporar ó mesmo documentos alleos ó

proceso.

      - As respostas cóbrense na plantilla adxunta.

      - Cada pregunta valorase cun punto en caso de ser correctas. Por cada tres resposta incorrectas anulase unha pregunta correcta.

      - As preguntas sen contestar non serán contabilizadas.

      - No caso de erro o marcar unha casilla, cubrirase a totalidade da casilla e poñerase unha cruz na que se cubra como correcta

      - Ao ter que ser cifra enteira (sen decimais) e comprendidas entre o 1 ao 10, haberá que redondear o resultado obtido sempre aproximando

a unidade máis próxima.

DURACION DA PROBA: 120 minutos, é dicir dúas horas.

4.b) Segunda parte da proba

INSTRUCCIONS XERAIS DA PROBA:

      - Rógase máxima puntualidade e infórmase que unha vez comezada a proba, ninguén poderá acceder á aula.

      - Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar en todo momento sobre a mesa para a verificación por

parte do profesorado.

      - Para o acceso a aula onde se realizarán as probas, deberán apagarse todos os dispositivos electrónicos, incluído o teléfono móbil. O uso

destes dispositivos durante a proba será obxecto de expulsión.

      - Unha vez comezada aproba, non poderá abandoar a aula ata pasados trinta minutos.

      - Sobre a mesa, soamente o material necesario indicado para a realización dos exercicios.

      - Uso de bolígrafo azul ou negro.

      - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

      -         Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

- 8 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

      - No se poderá desgrapar o exame.

      - As preguntas que aparecen catalogadas como preguntas de reserva, serán contestada na mesa forma que o resto de preguntas, en

previsión de posibles anulacións de preguntas. Non teñen efectos de cualificación en primeira instancia, pero en

                caso de anulación de preguntas servirán para o computo da nota.

      - Ante calquera dúbida ou consulta, non abandoar o asento, levantar a man e será atendido polo profesorado.

      - Se necesita un certificado de asistencia solicíteo á comisión.

      - Queda totalmente prohibido sacar da aula o exercicio.

      - Os exercicios deberán ser entregados completos ao profesorado.

MATERIAL PARA PROBA:

      - Bolígrafo azul ou negro.

      - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

      - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

      - EPIs.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA:

1.- Resolución práctica mediante o desenvolvemento dun protocolo de:

     ¿ Manexo e utilización do microscopio óptico.

     ¿ Medición pH de mostra biolóxica.

     ¿ TInción.

     ¿ Extensión de sangue periférica.

     ¿ Extensión, tinción e observación de placa bacteriana.

     ¿ Uso de centrífuga.

Terase en conta especialmente:

     ¿ Autonomía e iniciativa

     ¿ Habilidade práctica.

     ¿ Limpeza,orden e eliminación de residuos de forma axeitada.

     ¿         Cumprimento das medidas de seguridade

A duración da proba práctica será dun máximo de 60 minutos.

2.- .- Elaboración dun PNT cos seu correspondentes:

     ¿ Obxectivos

     ¿ Fundamento

     ¿ Materiais

     ¿ Reactivos

     ¿ Procedemento

     ¿ Resultados

     ¿ Conclusións

     ¿ Observacións.

A duración da proba práctica será dun máximo de 30 minutos.

3.- Unha batería de exercicios prácticos, preguntas curtas, ..... sobre os diferentes contidos.

A duración da proba práctica será dun máximo de 30 minutos.

DURACION DA PROBA: 120 minutos, é dicir dúas horas. Para a resolución do suposto práctico cada alumno disporá de 60 minutos. E 60 para as

outras dúas partes.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS
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