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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 - Realiza a xestión de camas do centro hospitalario, seguindo procedementos de asignación e coordinación establecidos

RA2 - Xestiona os ingresos e altas de pacientes nunha área de hospitalización e urxencias manexando aplicacións informáticas de xestión clínico-
administrativa

RA3 - Tramita derivacións de probas e tratamentos fóra do centro sanitario e recibe as entrantes, identificando solicitudes e centros de referencia

RA4 - Xestiona o transporte sanitario e outras prestacións asistenciais complementarias, relacionando os recursos dispoñibles coas demandas asistenciais

RA5 - Realiza as citacións na actividade ambulatoria e de probas diagnósticas, manexando aplicacións informáticas de xestión de axendas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizáronse as políticas de ingreso nos centros sanitarios

CA1.2 Comunicáronselle ao/á paciente as políticas de ingresos hospitalarios

CA1.3 Identificouse a normativa correspondente aos ingresos

CA1.4 Utilizouse a aplicación informática para a actualización do rexistro de situación de camas nun centro hospitalario

CA1.5 Indicáronse os procedementos para asignar e coordinar o recurso cama

CA1.6 Definíronse os criterios definidos pola dirección para a asignación do recurso cama

CA1.7 Establecéronse os procedementos de coordinación entre as intervencións cirúrxicas programadas, os ingresos procedentes do servizo de urxencias
e os recursos de camas dispoñibles

CA1.8 Elaboráronse informes cos resultados da explotación de datos sobre ocupación e asignación do recurso cama no hospital

CA2.1 Enumeráronse os trámites que se realizan nun ingreso de pacientes na área de hospitalización

CA2.2 Identificáronse os datos de filiación do/da paciente

CA2.3 Definiuse o proceso de apertura da documentación clínica

CA2.4 Introducíronse os datos de filiación de pacientes e apertura de historia clínica, de ser o caso, na aplicación informática

CA2.5 Describíronse os trámites para efectuar en caso de alta hospitalaria

CA2.6 Definiuse o proceso de coordinación coas plantas de hospitalización

CA2.7 Analizáronse as derivacións de pacientes a outros centros sanitarios

CA2.8 Analizáronse a aceptación de canalizacións doutros centros sanitarios

CA2.9 Caracterizáronse os trámites para realizar en caso de ingreso e alta no servizo de urxencias

CA2.10 Garantiuse a comunicación ao/á paciente dos trámites que cumpra efectuar en caso de ingreso ou de alta
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Garantiuse a comunicación ao/á paciente dos trámites que cumpra efectuar en caso de derivación a outros servizos ou centros sanitarios

CA2.12 Formalizáronse os rexistros para facturación dos episodios de urxencias e posible envío

CA2.13 Garantiuse a aplicación da normativa de protección de datos en todo o proceso

CA3.1 Analizáronse os trámites de recepción de solicitudes de probas e tratamentos procedentes dos distintos servizos, dirixidas a outros centros

CA3.2 Realizouse e actualizouse o rexistro informático

CA3.3 Definiuse a normativa establecida na xestión de solicitudes

CA3.4 Identificouse o mapa de centros sanitarios de referencia

CA3.5 Estableceuse o proceso de coordinación na citación

CA3.6 Distinguiuse a documentación clínica que cumpra achegar

CA3.7 Relacionáronse as derivacións recibidas cos servizos clínicos e a xestión da citación

CA3.8 Obtivéronse resultados mediante a explotación dos rexistros

CA4.1 Relacionáronse os recursos dispoñibles de transporte sanitario coas necesidades clínicas demandantes

CA4.2 Describíronse os trámites para coordinar recursos dispoñibles de transporte sanitario e necesidades clínicas demandantes

CA4.3 Formalizouse a documentación administrativo-clínica adecuada para o traslado ou a recepción de pacientes en transporte sanitario

CA4.4 Recoñeceuse a normativa establecida nas prestacións asistenciais complementarias

CA4.5 Clasificáronse as prestacións asistenciais complementarias

CA4.6 Identificáronse os protocolos e aplicáronse para xestionar as prestacións

CA5.1 Detalláronse as características das consultas ambulatorias, a asistencia no hospital de día e a realización de probas diagnósticas

CA5.2 Enumeráronse e definíronse os trámites administrativo-clínicos da xestión de citas

CA5.3 Analizáronse os criterios establecidos no centro sanitario para a citación segundo a programación do servizo

CA5.4 Describiuse as funcións das axendas dos servizos médicos

CA5.5 Identificáronse os criterios de coordinación de citacións da actividade ambulatoria e probas diagnósticas cos recursos dispoñibles no centro sanitario

CA5.6 Seguíronse os protocolos establecidos nas derivacións de pacientes para a realización de probas diagnósticas ou terapéuticas extrahospitalarias

CA5.7 Formalizáronse os rexistros administrativo-clínicos e estatísticos no sistema de información sanitario do centro

CA5.8 Elaboráronse informes e estatísticas da actividade ambulatoria seguindo a metodoloxía establecida

CA5.9 Valorouse a importancia da xestión de axendas na calidade da asistencia ofrecida aos/ás pacientes e na eficiencia do sistema
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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 - Realiza a xestión de camas do centro hospitalario, seguindo procedementos de asignación e coordinación establecidos

RA2 - Xestiona os ingresos e altas de pacientes nunha área de hospitalización e urxencias manexando aplicacións informáticas de xestión clínico-
administrativa

RA3 - Tramita derivacións de probas e tratamentos fóra do centro sanitario e recibe as entrantes, identificando solicitudes e centros de referencia

RA4 - Xestiona o transporte sanitario e outras prestacións asistenciais complementarias, relacionando os recursos dispoñibles coas demandas asistenciais

RA5 - Realiza as citacións na actividade ambulatoria e de probas diagnósticas, manexando aplicacións informáticas de xestión de axendas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizáronse as políticas de ingreso nos centros sanitarios

CA1.2 Comunicáronselle ao/á paciente as políticas de ingresos hospitalarios

CA1.3 Identificouse a normativa correspondente aos ingresos

CA1.4 Utilizouse a aplicación informática para a actualización do rexistro de situación de camas nun centro hospitalario

CA1.5 Indicáronse os procedementos para asignar e coordinar o recurso cama

CA1.6 Definíronse os criterios definidos pola dirección para a asignación do recurso cama

CA1.7 Establecéronse os procedementos de coordinación entre as intervencións cirúrxicas programadas, os ingresos procedentes do servizo de urxencias
e os recursos de camas dispoñibles

CA1.8 Elaboráronse informes cos resultados da explotación de datos sobre ocupación e asignación do recurso cama no hospital

CA2.1 Enumeráronse os trámites que se realizan nun ingreso de pacientes na área de hospitalización

CA2.2 Identificáronse os datos de filiación do/da paciente

CA2.3 Definiuse o proceso de apertura da documentación clínica

CA2.4 Introducíronse os datos de filiación de pacientes e apertura de historia clínica, de ser o caso, na aplicación informática

CA2.5 Describíronse os trámites para efectuar en caso de alta hospitalaria

CA2.6 Definiuse o proceso de coordinación coas plantas de hospitalización

CA2.7 Analizáronse as derivacións de pacientes a outros centros sanitarios

CA2.8 Analizáronse a aceptación de canalizacións doutros centros sanitarios

CA2.9 Caracterizáronse os trámites para realizar en caso de ingreso e alta no servizo de urxencias

CA2.10 Garantiuse a comunicación ao/á paciente dos trámites que cumpra efectuar en caso de ingreso ou de alta
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Garantiuse a comunicación ao/á paciente dos trámites que cumpra efectuar en caso de derivación a outros servizos ou centros sanitarios

CA2.12 Formalizáronse os rexistros para facturación dos episodios de urxencias e posible envío

CA2.13 Garantiuse a aplicación da normativa de protección de datos en todo o proceso

CA3.1 Analizáronse os trámites de recepción de solicitudes de probas e tratamentos procedentes dos distintos servizos, dirixidas a outros centros

CA3.2 Realizouse e actualizouse o rexistro informático

CA3.3 Definiuse a normativa establecida na xestión de solicitudes

CA3.4 Identificouse o mapa de centros sanitarios de referencia

CA3.5 Estableceuse o proceso de coordinación na citación

CA3.6 Distinguiuse a documentación clínica que cumpra achegar

CA3.7 Relacionáronse as derivacións recibidas cos servizos clínicos e a xestión da citación

CA3.8 Obtivéronse resultados mediante a explotación dos rexistros

CA4.1 Relacionáronse os recursos dispoñibles de transporte sanitario coas necesidades clínicas demandantes

CA4.2 Describíronse os trámites para coordinar recursos dispoñibles de transporte sanitario e necesidades clínicas demandantes

CA4.3 Formalizouse a documentación administrativo-clínica adecuada para o traslado ou a recepción de pacientes en transporte sanitario

CA4.4 Recoñeceuse a normativa establecida nas prestacións asistenciais complementarias

CA4.5 Clasificáronse as prestacións asistenciais complementarias

CA4.6 Identificáronse os protocolos e aplicáronse para xestionar as prestacións

CA5.1 Detalláronse as características das consultas ambulatorias, a asistencia no hospital de día e a realización de probas diagnósticas

CA5.2 Enumeráronse e definíronse os trámites administrativo-clínicos da xestión de citas

CA5.3 Analizáronse os criterios establecidos no centro sanitario para a citación segundo a programación do servizo

CA5.4 Describiuse as funcións das axendas dos servizos médicos

CA5.5 Identificáronse os criterios de coordinación de citacións da actividade ambulatoria e probas diagnósticas cos recursos dispoñibles no centro sanitario

CA5.6 Seguíronse os protocolos establecidos nas derivacións de pacientes para a realización de probas diagnósticas ou terapéuticas extrahospitalarias

CA5.7 Formalizáronse os rexistros administrativo-clínicos e estatísticos no sistema de información sanitario do centro

CA5.8 Elaboráronse informes e estatísticas da actividade ambulatoria seguindo a metodoloxía establecida

CA5.9 Valorouse a importancia da xestión de axendas na calidade da asistencia ofrecida aos/ás pacientes e na eficiencia do sistema
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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 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 a primeira proba será necesario acadar 5 dos 10  puntos posibles.

Segunda parte: Valóranse 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 dos diferentes supostos, sempre e cando se acadaran 5

puntos en cada un deles.

A nota final da Proba Libre resultará de facer 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,

de ser necesario,  serán corrixidas na orde en que aparecen.

É requisito superar a primeira proba para realizar a segunda proba.

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

O alumno estará provisto do DNI en todo momento.

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

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

4.b) Segunda parte da proba

Constará de un ou varios  supostos prácticos sobre procedementos de admisión e xestión de pacientes.

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

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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