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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza as necesidades documentais dos centros sanitarios, en relación con cada tipo de centro e coa función dos documentos

RA2 - Deseña e elabora documentos sanitarios aplicando criterios de normalización documental

RA3 - Verifica a calidade dunha documentación clínica, optimizando a súa normalización e a súa funcionalidade

RA4 - Xestiona as historias clínicas desde o punto de vista documental, con verificación do contido específico e da conexión con outra documentación
anexa

RA5 - Xestiona os arquivos de documentación sanitaria, optimizando o tratamento da información

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os tipos e as funcións dos documentos de uso común en centros sanitarios

CA1.2 Describíronse os fluxos de información, de canles e de circuítos dos documentos

CA1.3 Definíronse as funcións e os tipos de historias clínicas e documentos propios e asociados

CA1.4 Explicáronse as características dos documentos con regulación normativa

CA1.5 Describíronse as características, a composición e as funcións do catálogo documental dun centro sanitario

CA1.6 Verificouse o cumprimento da normativa aplicable

CA2.1 Describíronse os principios xerais da normalización documental

CA2.2 Describíronse as técnicas de deseño documental e as súas aplicacións

CA2.3 Explicouse a optimización de consumos e custos da documentación

CA2.4 Deseñáronse documentos tipo

CA2.8 Rexistráronse os documentos deseñados no catálogo documental do centro

 CA2.9 CA2.9 Identificáronse e rexistraronse os documentos utilizados en Atención Primaria e Atención Especializada

CA3.1 Describíronse os métodos de avaliación documental e explicáronse as súas características, as súas vantaxes e as súas limitacións

CA3.2 Valoráronse os estudos realizados: enquisas, estudos de satisfacción e obtención das conclusións oportunas

CA3.3 Comprobouse a adecuación dos aspectos formais dun documento

CA3.4 Analizouse o grao de cumprimento da documentación

CA3.5 Describíronse as funcións das comisións de documentación nos centros sanitarios

CA3.6 Elaboráronse protocolos de avaliación formal do documento
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Aplicáronse protocolos realizados coa súa correspondente avaliación e definición de oportunidades de optimización

CA3.8 Describíronse os tipos de auditoría e as súas fases

CA4.1 Caracterizáronse os documentos, os contidos, as funcións e as persoas usuarias das historias clínicas

CA4.2 Analizáronse os tipos de historias clínicas

CA4.3 Estruturáronse historias clínicas segundo os seus contidos e outros requisitos

CA4.4 Comprobouse a adecuación das historias ao proceso de normalización da documentación sanitaria, así como aos requisitos legais

CA4.5 Analizáronse outros documentos de soporte relacionados coa historia clínica

CA4.6 Describíronse os fluxos de circulación das historias clínicas

CA4.7 Formalizáronse os apartados propios da área administrativa da historia clínica

CA4.8 Analizouse a historia clínica electrónica

CA5.1 Seleccionouse o modelo de arquivamento que mellore o tratamento da información e a utilización dos recursos

CA5.2 Proxectouse a distribución do arquivo para a súa optimización

CA5.3 Realizouse o arquivamento de historias clínicas e documentos anexos segundo diferentes criterios

CA5.4 Programáronse métodos de control e avaliación do estado do arquivo

CA5.5 Planificáronse os procesos para a localización, o préstamo a posibles unidades solicitantes e a devolución de historias clínicas e outros documentos

CA5.6 Aplicouse a normativa básica sanitaria en vigor

CA5.7 Empregáronse as ferramentas informáticas específicas para iso

 CA5.8 CA5.8 Identificáronse diferentes métodos para a conservación da documentación

 CA5.9 CA5.9 Identificáronse os riscos potenciais e as medidas de protección para as instalacións do arquivo e para a información

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza as necesidades documentais dos centros sanitarios, en relación con cada tipo de centro e coa función dos documentos

RA2 - Deseña e elabora documentos sanitarios aplicando criterios de normalización documental

RA3 - Verifica a calidade dunha documentación clínica, optimizando a súa normalización e a súa funcionalidade

RA4 - Xestiona as historias clínicas desde o punto de vista documental, con verificación do contido específico e da conexión con outra documentación
anexa

RA5 - Xestiona os arquivos de documentación sanitaria, optimizando o tratamento da información
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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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os tipos e as funcións dos documentos de uso común en centros sanitarios

CA1.2 Describíronse os fluxos de información, de canles e de circuítos dos documentos

CA1.3 Definíronse as funcións e os tipos de historias clínicas e documentos propios e asociados

CA1.4 Explicáronse as características dos documentos con regulación normativa

CA1.5 Describíronse as características, a composición e as funcións do catálogo documental dun centro sanitario

CA1.6 Verificouse o cumprimento da normativa aplicable

CA2.1 Describíronse os principios xerais da normalización documental

CA2.2 Describíronse as técnicas de deseño documental e as súas aplicacións

CA2.3 Explicouse a optimización de consumos e custos da documentación

CA2.4 Deseñáronse documentos tipo

CA2.5 Analizáronse e corrixíronse as deficiencias dos documentos vivos

CA2.6 Comprobouse que os documentos se adapten á normativa sanitaria, á de protección de datos e á política documental do centro

CA2.7 Transformáronse documentos en soporte impreso a soporte dixital

CA2.8 Rexistráronse os documentos deseñados no catálogo documental do centro

 CA2.9 CA2.9 Identificáronse e rexistraronse os documentos utilizados en Atención Primaria e Atención Especializada

CA3.1 Describíronse os métodos de avaliación documental e explicáronse as súas características, as súas vantaxes e as súas limitacións

CA3.2 Valoráronse os estudos realizados: enquisas, estudos de satisfacción e obtención das conclusións oportunas

CA3.3 Comprobouse a adecuación dos aspectos formais dun documento

CA3.4 Analizouse o grao de cumprimento da documentación

CA3.5 Describíronse as funcións das comisións de documentación nos centros sanitarios

CA3.6 Elaboráronse protocolos de avaliación formal do documento

CA3.7 Aplicáronse protocolos realizados coa súa correspondente avaliación e definición de oportunidades de optimización

CA3.8 Describíronse os tipos de auditoría e as súas fases

CA4.1 Caracterizáronse os documentos, os contidos, as funcións e as persoas usuarias das historias clínicas

CA4.2 Analizáronse os tipos de historias clínicas

CA4.3 Estruturáronse historias clínicas segundo os seus contidos e outros requisitos
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.4 Comprobouse a adecuación das historias ao proceso de normalización da documentación sanitaria, así como aos requisitos legais

CA4.5 Analizáronse outros documentos de soporte relacionados coa historia clínica

CA4.6 Describíronse os fluxos de circulación das historias clínicas

CA4.7 Formalizáronse os apartados propios da área administrativa da historia clínica

CA4.8 Analizouse a historia clínica electrónica

CA4.9 Xestionáronse historias clínicas electrónicas mediante aplicacións específicas

CA5.1 Seleccionouse o modelo de arquivamento que mellore o tratamento da información e a utilización dos recursos

CA5.2 Proxectouse a distribución do arquivo para a súa optimización

CA5.3 Realizouse o arquivamento de historias clínicas e documentos anexos segundo diferentes criterios

CA5.4 Programáronse métodos de control e avaliación do estado do arquivo

CA5.5 Planificáronse os procesos para a localización, o préstamo a posibles unidades solicitantes e a devolución de historias clínicas e outros documentos

CA5.6 Aplicouse a normativa básica sanitaria en vigor

CA5.7 Empregáronse as ferramentas informáticas específicas para iso

 CA5.8 CA5.8 Identificáronse diferentes métodos para a conservación da documentación

 CA5.9 CA5.9 Identificáronse os riscos potenciais e as medidas de protección para as instalacións do arquivo e para a información

Os criterios considerados como mínimos esixibles son os que aparecen reflectidos como criterios de avaliación nos apartados anteriores desta

programación cunha consecución do 50%, 5 sobre 10 puntos.

Os criterios de cualificación para cada unha das probas serán:

Primeira parte: Cada pregunta contestada correctamente terá un valor de 0.2  puntos e cada unha contestada de xeito erróneo descontará 0,1

puntos. As preguntas non contestadas non terán valor. Para superar esta primeira proba é necesario acadar 5 dos 10 puntos posibles.

Segunda parte: Valoranse cada un dos supostos prácticos cun máximo de 10 puntos, será necesario para superar esta parte práctica acadar o

50% da puntuación en cada un dos supostos. A nota da proba será a media aritmética das notas obtidas en cada suposto, sempre e cando se

acadase un 5 en cada un deles.

A nota final da Proba Libre será a media aritmética da primeira e segunda proba, sempre e cando estén ambas superadas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba escrita que constará de 50 preguntas test con varias opcións posibles das que solo unha é a máis correcta, e 5 preguntas de reserva, que,
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de ser necesario,  serán corrixidas na orde en que aparecen.

É requisito indispensable superar esta primiera proba para poder realizar a segunda.

Material necesario: bolígrafo azul ou negro, os exames serán contestados a bolígrafo e non se permitirá o uso de correctores,.

O alumno deberá presentar o DNI para a súa entrada á proba.

O profesor poderá excluír da proba a aquelas persoas que realicen algunha actividade que poida considerarse fraudulenta.

Non se permitirá a entrada con móbiles u outros aparellos electrónicos.

4.b) Segunda parte da proba

Constará de un ou varios  supostos prácticos sobre procedementos de arquivamento de historias clínicas e análise de documentación clínica.

Para ser superada a proba, será necesario acadar unha puntuación de 5 sobre 10 en cada un deles, e a lo menos un 5 sobre 10, na proba global.

Todo o material  que sexa necesario será proporcionado polo departamento de sanitaria, agás os bolígrafos, tampouco se permitirá o uso de

correctores.

O alumno estará provisto en todo momento do seu DNI.

O profesor poderá excluír da proba a aquelas persoas que realicen algunha actividade que poida considerarse fraudulenta.

Non se permitirá a entrada con móbiles u outros aparellos electrónicos.
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