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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.4 Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.6 Identificáronse criterios e indicadores para detectar cambios nas necesidades de comunicación.
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- Proceso comunicativo e os seus elementos.

- Importancia da comunicación no desenvolvemento das persoas.

- Comunicación alternativa e aumentativa: consideracións xerais sobre os sistemas de

comunicación alternativa e aumentativa.

- Sistemas alternativos e aumentativos de comunicación: sistemas de comunicación con

axuda e sen axuda.

- Estratexias no uso de sistemas de comunicación alternativa: adecuación das condicións

ambientais.

- Factores favorecedores e inhibidores da comunicación: accesibilidade. Interacción entre

persoas usuarias mediante distintos sistemas comunicativos.

- Interpretación do plan ou do proxecto de apoio á comunicación.

- Valoración da importancia da comunicación e da interacción comunicativa en diversos

contextos. Selección de técnicas para favorecer a implicación familiar e do contorno

social na comunicación coa persoa usuaria

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

- O persoal técnico como modelo de comunicación.

 Características das actividades de apoio á comunicación mediante sistemas de

comunicación alternativa con axuda

- Sistemas de comunicación con axuda: sistemas Bliss, SPC, etc.

- Criterios de aplicación

- Axudas de alta e baixa tecnoloxía.

- Elaboración de taboleiros de comunicación.

- Tipos de símbolos: pictográficos, arbitrarios, ideográficos, etc.

- Códigos de acceso: cores, colocación dos símbolos, etc.

- Utilización dos sistemas Bliss e SPC.

- Identificación das características comunicativas da persoa usuaria e axuste dos sistemas

en función destas.

- Identificación doutros sistemas non estandarizados de comunicación con axuda.

- Uso de axudas tecnolóxicas.

- Valoración dos sistemas de comunicación con axuda.

Características das actividades de apoio á comunicación mediante sistemas de

comunicación alternativa sen axuda

- Principais sistemas de comunicación sen axuda: LSE e bimodal. Elementos que rexen

os sistemas de comunicación sen axuda.

- Principais características da lingua de signos. Parámetros na formación dos signos

- Vocabulario básico da lingua de signos. Vocabulario temático: a casa, a residencia, a

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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comida, a saúde e outros signos de interese.

- Principais características do sistema bimodal: vocabulario básico.

- Identificación das características comunicativas da persoa usuaria e axuste dos sistemas

en función destas.

- Uso doutros sistemas non xeneralizados de comunicación sen axuda. Descrición doutros

sistemas de comunicación sen axuda non xeneralizados: mímica, acenos naturais,

dactilolóxico, movementos oculares, escritura en palma, etc.

- Valoración dos sistemas de comunicación sen axuda.

Seguimento das actuacións de apoio á comunicación

- Indicadores significativos nos rexistros de competencias comunicativas: número de

signos expresados, número de signos comprendidos, velocidade de expresión e recepción

en dactilolóxico, e tamaño da fonte en sistemas baseados na lectoescritura.

- Formalización de instrumentos de rexistro de competencias comunicativas.

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

nas funcións mentais, agravamento en patoloxías sensoriais e dificultades

na xeneralización de competencias comunicativas.

- Identificación dos criterios para verificar a implicación familiar e do ámbito social.

- Transmisión ao equipo interdisciplinar da información recollida.

- Xustificación da necesidade de valorar a eficacia dos sistemas de comunicación.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

a) Primeira parte.

Avalia os contidos de carácter teórico. As preguntas podrán ser de resposta breve ( test, verdadero ou falso) ou de resposta longa.

Terá carácter eliminatorio.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas

candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Os membros da comisión de avaliación podrán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional ás persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar

algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

 Entre outras posibles actuacións de tipo fraudulento, inclúense:

- Levar unha copia do exame, fisicamente ou reproducida por outros medios (fotografías, copia,...)

- O uso de dispositivos móbiles ou electrónicos non autorizados para a realización da probaA utilización de calquera medio non permitido

para a obtención dun resultado satisfactorio, tanto se o emprega a propia persoa, como se o intentase ou interviñese na súa realización.

A tales efectos, considéranse como medios permitidos a utilización de dous bolígrafos azuis sen ningún tipo de escrita neles.
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4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán esta segunda, que tamén terá carácter eliminatorio. As persoas que non

superaron a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará

esta segunda parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Segunda parte. Avaliara os contidos procedimentais. Seguindo a lexislación, consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos que

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

A expresión da cualificación final obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais. A

cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional ás persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar

algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

 Entre outras posibles actuacións de tipo fraudulento, inclúense:

- Levar unha copia do exame, fisicamente ou reproducida por outros medios (fotografías, copia,...)

- O uso de dispositivos móbiles ou electrónicos non autorizados para a realización da probaA utilización de calquera medio non permitido

para a obtención dun resultado satisfactorio, tanto se o emprega a propia persoa, como se o intentase ou interviñese na súa realización.

A tales efectos, considéranse como medios permitidos a utilización de dous bolígrafos azuis sen ningún tipo de escrita neles.
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