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Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A/o técnica/o exercerá, fundamentalmente, o seu traballo no sector da intervención social. Poderá integrarse en calquera estrutura ou organización

empresarial ou pública que teña como obxectivo a atención sociosanitaria a persoas con necesidades especiais de saúde física, psíquica e social,

fóra da rede de atención sanitaria. En concreto, poderá ser contratado por:

* Administracións públicas, fundamentalmente municipais e autonómicas encargadas da xestión e prestación de servizos de atención a persoas

dependentes.

* Entidades privadas, con ou sen ánimo de lucro, tanto se ofertan servizos directos ao usuario ou usuaria coma se son responsables da xestión de

servizos ou programas de atención de titularidade pública.

Este profesional exerce a súa actividade no sector de servizos ás persoas: asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica.

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:

-Coidador ou coidadora  de persoas en situación de dependencia en diferentes institucións e / ou domicilios.

-Coidador ou coidadora en centros de atención psiquiátrica.

-Xerocultor ou xerocultora.

-Gobernante e subgobernante de persoas en situación de dependencia en institucións.

-Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.

-Auxiliar de axuda a domicilio.

-Asistente de atención domiciliaria.

-Traballador ou traballadora familiar.

-Auxiliar de educación especial.

-Asistente persoal.

-Teleoperador/a de teleasistencia.

O desempeño profesional deste profesional  vén condicionada polos seguintes aspectos:

a) As medidas establecidas na Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de

dependencia e o aumento de persoas da terceira idade fan previsible unha alta inserción laboral e tendencia de crecemento estable.

b) A diminución de coidadores informais no ámbito familiar derivada da situación socioeconómica e laboral das familias redundará tamén

nunha maior empleabilidad deste técnico.

c) Obsérvase un forte crecemento dos servizos de atención diúrna que requirirán do profesional maior competencia e versatilidade na

realización de actividades de apoio psicosocial.

d) Aparece como sector emerxente a figura do asistente para a autonomía persoal que esixen das profesional competencias relacionadas

coa función de acompañamento.

e) A progresiva implantación das novas tecnoloxías fai necesaria unha actualización permanente neste campo para adaptarse aos cambios

que se vaian introducindo nas  institucións e no propio domicilio.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Análise de conceptos: autonomía, SAD, dependencia, AVD, apoyo formal e informal.Aproximación ó
contexto de atención
domiciliaria

12 6

2 Diseño dun plan de traballo nunha unidade convivencial seguindo as fases do proceso: valoración de
necesidades, elaboración do diagnóstico, implentación e avaliación.

O plan de traballo da
unidade de
convivencia:
organización e
seguimento

34 10

3 Explicaremos: -Que é unha economía doméstica e como se administra -Como se elabora un orzamento e  cal é
a súa  utilidade  - Como interpretar, clasificar  e utilizar a  documentación domiciliaria

Economía doméstica:
xestión e planificación

30 10

4 Analizaremos as necesidades da unidade de convivencia -Estudiaremos e seleccionaremos os métodos de
organización é abastecemento do fogar

Organización e
abastecemento da
unidade de
convivencia

40 15

5 Coñeceremos as diferentes tarefas que hai que realizar para manter o domicilio asi como a súa periodicidadeHixiene no fogar 40 15

6 Conceptos básicos sobre alimentación e nutrición, dietas especificas pautadas e etiquetaxe dos alimentosOs alimentos,
selección e confección
de menús

40 15

7 O Técnico debe coñecer e aplicar diferentes receitas de cociña e adaptalas as peculiaridades dos usuarios cos
que se poden atopar. Deste xeito convén que coñezan técnicas para elaborar menús e dietas para diferentes
perfís.

Técnicas básicas de
cociña

70 21

8 Analizaremos as condicións necesarias para que un domicilio sexa seguro en función das características do
mesmo e do propio usuario

Prevención e
seguridade no
domicilio

22 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Aproximación ó contexto de atención domiciliaria 12

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio.

CA1.5 Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.

CA1.6 Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

4.1.e) Contidos

Contidos

 A atención centrada na persoa na atención domiciliaria. O servicio de axuda a domicilio.

 Factores que determinan as necesidades e as demandas que haxa que cubrir no domicilio. Necesidades  e demandas básicas domiciliarias. Planificación do traballo diario. Adaptación do
plan de traballo ás necesidades e ás demandas da persoa usuaria ou da uni
 Valoración da organización do traballo doméstico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O plan de traballo da unidade de convivencia: organización e seguimento 34

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. SI

RA7 - Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características do plan de traballo.

CA1.2 Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio.

CA1.4 Estableceuse a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar no domicilio, en función do plan de traballo e das adaptacións realizadas nel, de ser o caso.

CA1.5 Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.

CA1.6 Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

CA1.7 Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domicilio.

CA1.8 Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin de facer rendibles os tempos e os esforzos.

CA7.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e detección de situacións de risco.

CA7.2 Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas en situación de dependencia.

CA7.3 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA7.4 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA7.5 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA7.6 Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo.

 CA7.7 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento do labor profesional

 CA7.8 Elabora o plan de traballo no domicilio, adaptado ás necesidades do domicilio

4.2.e) Contidos

Contidos

 A atención centrada na persoa na atención domiciliaria. O servicio de axuda a domicilio.

 Elementos do plan de traballo.
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Contidos

 Factores que determinan as necesidades e as demandas que haxa que cubrir no domicilio. Necesidades  e demandas básicas domiciliarias. Planificación do traballo diario. Adaptación do
plan de traballo ás necesidades e ás demandas da persoa usuaria ou da uni
 Valoración da organización do traballo doméstico.

 Aplicación de técnicas de observación no ámbito domiciliario.

 Formalización de follas de seguimento.

 Comunicación á persoa responsable do plan de atención individualizado.

 Transmisión da información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

 Valoración da importancia de transmitir unha información fidedigna.

 Intervención de diferentes profesionais no seguimento. Necesidade de coordinación e rexistro.

 Uso da tecnoloxía no rexistro e na comunicación de información.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Economía doméstica: xestión e planificación 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de convivencia. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial.

CA2.2 Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión domiciliaria.

CA2.3 Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual.

CA2.4 Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial.

CA2.5 Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual dunha unidade de convivencia.

CA2.6 Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo.

CA2.7 Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia.

CA2.8 Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos.

 CA2.9 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento da labor profesional

4.3.e) Contidos

Contidos

 Previsión dos gastos xerais da unidade de convivencia. Análise das necesidades da unidade de convivencia para establecer os gastos mensuais. Distribución das partidas do gasto mensual
no domicilio: gastos xerais e extraordinarios. Factores que condicionan
 Interpretación e manexo da documentación de xestión domiciliaria.

 Xustificación da necesidade dun equilibrio entre ingresos e gastos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Organización e abastecemento da unidade de convivencia 40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos.

CA3.2 Valorouse a tecnoloxía como fonte de información.

CA3.3 Determinouse a lista da compra.

CA3.5 Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características.

CA3.6 Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento do domicilio.

CA3.7 Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios de organización, seguridade e hixiene.

 CA3.8 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento da labor profesional

4.4.e) Contidos

Contidos

 Identificación de establecementos de compra.

 0Valoración do consumo responsable.

 Tipos de compras: directa, virtual, por teléfono, etc.

 Análise de documentación publicitaria para a selección dos produtos.

 Criterios de selección de compra de produtos alimentarios, de hixiene e de limpeza.

 Confección da lista da compra.

 Criterios de organización, seguridade e hixiene.

 Distribución e almacenamento no fogar.

 Utilización de sistemas e métodos de conservación de produtos alimentarios no domicilio.

 Tratamento básico dos alimentos.

 Conservación, procesamento e hixiene dos alimentos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Hixiene no fogar 40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios de calidade,
seguridade e hixiene. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio.

CA4.2 Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento óptimo do fogar.

CA4.3 Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora, ferro de pasar, aspirador, etc.).

CA4.4 Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios.

CA4.5 Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa situación no domicilio.

CA4.6 Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas no domicilio.

CA4.7 Describíronse as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función das características da peza, do tipo de mancha e do grao de sucidade.

CA4.8 Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento das actividades de mantemento do fogar.

CA4.9 Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado.

 0CA4.10 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento da labor profesional

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tarefas de limpeza.

 0Condicións de hixiene e mantemento de electrodomésticos (frigorífico e conxelador).

  Criterios ambientais na eliminación e na reciclaxe de refugallos e de lixo.

 Técnicas de limpeza do fogar.

 Interpretación da etiquetaxe das prendas de vestir.

 Selección de materiais, produtos e utensilios de limpeza e lavado.

 Uso e mantemento de electrodomésticos destinados á limpeza.

 Adquisición de hábitos hixiénicos saudables no fogar.

 Medidas de seguridade e precaucións no manexo dos electrodomésticos e no uso de produtos de limpeza e desinfección.

 Limpeza e conservación da moblaxe.
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Contidos

 Colocación, organización e limpeza de armarios.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Os alimentos, selección e confección de menús 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos. NO

RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións establecidas. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.4 Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos.

CA5.1 Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición.

CA5.2 Clasificáronse os alimentos en función das súas características.

CA5.3 Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír.

CA5.4 Identificáronse as racións e medidas caseiras.

CA5.5 Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

CA5.6 Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas.

CA5.7 Valorouse a importancia dunha dieta saudable.

 CA5.8 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento da labor profesional

4.6.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da etiquetaxe.

 Alimentos.

 Características nutritivas de cada tipo de alimento.

 Interpretación da etiquetaxe nutricional dos alimentos envasados.

 Alimentación equilibrada.

 Identificación dos menús en función das necesidades persoais.

 Selección de alimentos para a dieta diaria, en función das necesidades das persoas.

 Racións e medidas caseiras.

 Valoración da dieta saudable.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Técnicas básicas de cociña 70

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

CA6.2 Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os procedementos, os tempos e o enxoval.

CA6.3 Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de comensais e as súas necesidades específicas.

CA6.4 Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

CA6.5 Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos (desconxelación, corte, pela e lavadura).

CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos membros da unidade de convivencia.

CA6.7 Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas para a manipulación e o procesamento de alimentos.

CA6.8 Valorouse a importancia da presentación dos alimentos.

 CA6.9 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento da labor profesional

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación dos menús en función das necesidades persoais.

 Valoración da dieta saudable.

 Uso e mantemento do enxoval, os utensilios e os electrodomésticos de cociña.

 Principios básicos na manipulación dos alimentos.

 Tratamento básico dos alimentos.

 Técnicas básicas de cocina aplicadas á cociña familiar: procedementos, tempos, enxoval, etc.

 Elaboracións elementais de cociña, tendo en conta a adecuación da dieta a cada membro da unidade convivencial.

 Presentación dos alimentos.

 Conservación, procesamento e hixiene dos alimentos.

 Clasificación de materiais, utensilios e electrodomésticos para elaboración, deconxelado, corte, pela, lavado, etc.

 Xustificación da prevención e a seguridade na manipulación de alimentos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Prevención e seguridade no domicilio 22

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido. NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

 CA7.7 Amosa e desenvolve habilidades necesarias para o desenvolvemento do labor profesional

 CA7.8 Elabora o plan de traballo no domicilio, adaptado ás necesidades do domicilio

   CA7.8.1 Describíronse os riscos nas diferentes estancias do fogar

   CA7.8.2 Identificáronse e analizáronse os riscos nas diferentes estancias do fogar

   CA7.8.3 Aplicáronse medidas que garanticen a seguiridade no domicilio

4.8.e) Contidos

Contidos

 Prevención de riscos no fogar

 Creación de contornos seguros no propio domicilio
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo (Apoio domiciliario) deben traducirse na consecución de todos os resultados de

aprendizaxe (RA) dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa e constante na dinámica de aula, nos traballos propostos e nas

actividades tanto de aula, como externas a desenvolver.

Os mínimos esixibles neste módulo son todos aqueles que se recollen oa longo da programación didáctica e especificados por unidades. Será

necesario obter como mínimo un cincuenta por cento en cada un deles para consideralos como superados.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

Dado que se trata de ensinanzas presenciais, o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades programadas, consirándose perda de

avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% (29 sesións) do total da duración do módulo 288 sesións, tal e como establece a Orde

do 12 de xullo de 2011 DOG nº136/2011 do 15 de xullo) e no NOF do centro.

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo o proceso de avaliación continua e integral do alumno/a que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe. A información da avaliación non se reducirá á consideración dunha soa área, técnica, situación e/ou a modalidade de avaliación.

O seguimento farase empregando diferentes instrumentos de avaliación e en base aos seguintes criterios de cualificación:

a) Probas escritas e/ou orais: 50% da cualificación.

As probas escritas sobre contidos  na aula serán: exame con elaboración de diferentes tipos de resposta e/ou supostos prácticos. Tratarase dunha

proba individual de coñecemento, que pode incluír preguntas curtas, de opción múltiple, comentario dun texto, supostos prácticos, etc., podendo

incluír varios destes elementos. Realizarase unha proba por trimestre.

- Para aprobar as unidades da avaliación trimestral correspondente é preciso obter unha calificación positiva (igual ou superior a 5 puntos sobre

10). en todas as probas avaliables. Estas probas puntuaranse sobre dez. Será necesario unha calificación igual ou superior a cinco para ter en

conta as puntuacións acadadas nos outros apartados. A ausencia inxustificada a estas probas conlevará automaticamente un cero.

- Cando existan evidencias de que ditas probas son realizadas empregando medios ilícitos como o plaxio, copia, etc., a calificación en dito

documento será negativa.

b) Traballos individuais ou grupais;

O 50% da cualificación do módulo procederá da realización das actividades, traballos e outras tarefas realizados polos alumnos tanto

individualmente como en grupo. Avaliarase mediante a realización de: /casos prácticos/tarefas e exercicios/traballos escritos, análise de

procedementos. Inclúense aquí tamén as actividades relacionadas coa busca de información, traballo de campo, traballos relacionados coa visita a

institucións, entrevistas a profesionais, etc...plantexados por escrito polo profesor e resoltos polo alumando de xeito individual ou grupal, segundo

se determine. Tamén mediante exposicións tanto individuais como grupais.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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En todos eles se valoraran aspectos recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Neste apartado terase en conta xunto cos indicadores establecidos para cada proba escrita o seguinte:

1.1 A calidade das probas escritas baseadas en traballos individuais e grupais: (valoraranse algúns dos seguintes indicadores, segundo a tarefa

asignada polo docente).

1.1.1-Nos traballos individuais realizados:

Axustase á tarefa proposta, adecúase os obxetivos e estructura (apartados) solicitados para a súa execución. Orde, e claridade de ideas .

Reflexións persoais fundamentadas. Redacción e coherencia. A presentación do traballo (portada, índice, títulos destacados, mesma letra,.. Uso e

manexo do tempo axeitadamente, e aqueles que determine o docente en cada caso.

Nas exposicións individuais valorarase algúns dos seguintes indicadores, segundo a tarefa asignada polo docente, e se empregaran diferentes

instrumentos de avaliación (listas de cotexo, taboas de observación, diferentes probas e outros...)

Posibles indicadores de valoración; A claridade ,orde expositiva e coherencia dos traballos. Capacidade de relación das diferentes partes que o

integran. Distribución axeitada do tempo de exposición. Linguaxe e conceptos axeitados, relación cos contidos traballados na aula¿.en cada caso o

profesor determinará os indicadores que se empregaran para avaliar cada unha das tarefas asignadas.

1.1.2.-Os traballos grupais realizados: valorarase a orde e claridade e coherencia de ideas na redacción, axustase á tarefa proposta, adecúase os

obxetivos e estructura (apartados) solicitados para a súa execución¿, e calquera outro criterio que atinxa á coherencia e calidade xeral do traballo.

-Nas exposicións grupais valorarase algúns dos seguintes indicadores, segundo a tarefa asignada polo docente, e se empregaran diferentes

instrumentos de avaliación (listas de cotexo, taboas de observación, diferentes probas e outros...). Entre os posibles indicadores a ter en conta;

A claridade ,orde expositiva e coherencia dos traballos. Capacidade de relación das diferentes partes que o integran. Distribución axeitada do

tempo de exposición. Linguaxe e conceptos axeitados, relación cos contidos traballados na aula. A orixinalidade na elaboración e exposición,

axústase a tarefa plantexada e o contido da mesma, así como a implicación de todos/as os/as membros do grupo, entre outros aspectos. Se as

tarefas se distribuíron equitativamente, si cada un se responsabilizou activamente do seu traballo, si se fixeron postas en común para que o

traballo resulte coherente, si se resolveron os problemas que puideran xurdir, etc. A nota poderá ser diferente para as distintas persoas que

integren o grupo. E calquera outro criterio que atinxa á coherencia e calidade xeral do traballo.

En cada caso o profesor determinará os indicadores que se empregaran para avaliar cada unha das tarefas asignadas.

Os instrumentos de avaliación anteriormente referidos tamén se poderán empregar para avaliar outras tarefas prácticas do alumnado; podendo

consistir en traballos de investigación, casos prácticos, exposicións públicas, desenvolvemento de dinámicas na aula, moderación de reunións e

exercicios individuais e/ou grupais.

Dentro de estes traballos e actividades realizados terase en conta as actitudes, que teran un peso na cualificación.  A súa avaliación realizarase

fundamentalmente mediante a observación da conduta do alumnado na aula e/ou a análise de reflexións traballos escritos, recollidas polo profesor

nunha táboa de observación. Estas estarán relacionadas cun comportamento, responsable, autónomo, participativo, social, habilidoso e

respectuoso co medio, entre outros posibles indicadores. Os instrumentos de rexistro a empregar son principalmente: anotacións no diario, fichas

de autoavaliación, ¿

- Para aprobar a unidade e a avaliación correspondente é preciso obter unha calificación positiva (igual ou superior a 5 puntos sobre 10) nos

traballos avaliables obrigatorios. A entrega de traballos fora da data fixada e/ou a existencia de evidencias de que os traballos son realizados

empregando medios ilícitos como o plaxio, copia, etc., implicarán unha calificación negativa dos mesmos.

-As porcentaxes sobre a nota final quedan establecidas do seguinte xeito:

a) Probas escritas e/ou orais: 50% da cualificación.

b) Traballos individuais ou grupais, 50% da cualificación
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A cualificación final de cada avaliación será a suma das notas resultantes de cada un dos apartados anteriores en relación as porcentaxes

indicadas. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco en cada un dos apartados,

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco redondeándose

os decimais ao punto máis próximo.

- Para aprobar as unidades impartidas en cada avaliación, será preciso obter unha calificación positiva no apartado de probas escritas ou orais, e

no de traballos individuais ou grupais avaliables que determine o profesor, en calquera caso, e obter unha nota media igual ou superior a 5 puntos

unha vez aplicados as respectivas porcentaxes.

- Para aprobar as avaliacións parciais trimestrais é imprescindible obter unha calificación positiva nas unidades didácticas avaliadas, durante cada

trimestre.

- Para aprobar o módulo é imprescindible obter unha calificación positiva en todas as avaliacións parciais. Unha vez superadas todas as

avaliacións, calcularase a cualificación final do módulo. Esta resultará da media aritmética das cualificacións numéricas obtidas que corresponden

a cada avaliación. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as aprobadas. No caso de non superar as avaliacións parciais, o alumno/a

poderá recuperar a materia pendente, tal e como se detalla no apartado de actividades de recuperación.

Outros elementos a considerar:

- A alumna que faltase a convocatoria dun exame ou proba prácticas sen causa xustificada ou non xustificada documental e fehacientemente,

atendendo a principios de equidade e igualdade de oportunidadess entre o alumnado, terá suspensa a correspondente avaliación parcial na que se

poida producir tal circunstancia.

- Igualmente terá suspensa a avaliación trimestral/parcial aquela alumna que manifeste durante a celebración do exame ou proba práctica

comportamentos inapropiados, sexa sorprendida copiando ou en calqueira outra situación contemplada no NOF.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A fase formativa da avaliación permite identificar anomalías no proceso de ensinanza e detectar precozmente os déficits na adquisición dos

obxectivos por parte do alumnado para adoptar as medidas correctoras oportunas.

Con todo, estas medidas resultan en ocasións insuficientes, polo que si algún alumno/a non acada unha cualificación positiva nalgunha das probas

escritas ou orais poderá realizar actividades de recuperación das mesmas.

Aqueles alumnos co Módulo de Apoio domiciliario pendente, serán informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do

período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados,.

Estas actividades estableceranse de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e incluirán as modificacións metodolóxicas

pertinentes para facilitar que o alumnado poida acadar os niveis mínimos esixidos. Concretaranse para cada alumno/a tomando como referencia os

R.A. e os contidos básicos non adquiridos, consistindo na realización de actividades semellantes ás propostas durante o curso e/ou unha proba

escrita. Os criterios de cualificación serán os mesmos que os detallados no apartado 5 da presente programación.
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Os alumnos que non superasen algunha das avaliacións parciais, programaránse acción ou probas de recuperación; probas que se realizarán en

período posterior a avaliación parcial non superada. Contempláse tamén o finalizar da terceira avaliación a posible realización dunha probas de

recuperación, unha vez rematada a avaliación, no caso de que o alumnado non teña acadado unha cualificación positiva previamente.

A recuperación consistirá, ao igual que na avaliación ordinaria, nun proba teórico - práctico sobre as áreas pendentes das avaliacións parciais,

atendendo aos criterios de avaliación recollidos nesta programación,

O alumnado será informado sobre  as cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe outorgadas ata ese momento ao alumno/a, as medidas

tomadas de reforzo educativo ou de flexibilización na duración das ensinanzas, as validacións ou exencións concedidas, as actividades propostas

para a recuperación de módulos, e cantos outros aspectos de índole educativa se consideren.

No suposto de que as medidas de reforzo tomadas durante o curso foran insuficientes e algunha alumna  ou alumno non superase o módulo,

faranse actividades de recuperación no período previsto a tal fin pola normativa vixente. Estas actividades concretaranse para cada alumna/o

tomando como referencia os obxectivos xerais do módulo e os contidos non adquiridos. Por outra banda, as actividades de recuperación terán un

carácter marcadamente global e incluirán as modificacións metodolóxicas pertinentes para facilitar que a alumna/o poida alcanzar os niveis

mínimos esixidos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación continua é aplicable a todos os módulos do ciclo ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe e require a asistencia regular do

alumnado ás clases e as demais actividades lectivas programadas.

O número de faltas non poderá ser superior ao 10% da duración de cada módulo, salvo causa xustificada e recollida como tal no regulamento de

réxime interno do centro. Como este módulo conta con 240 horas, con 24 faltas, en sesións 288, e 29 faltas,  non xustificadas perderíase o dereito

a avaliación continua.

O Centro deberalle comunicar formalmente ao alumnado a perda do dereito de avaliación continua.

A/O alumna/o que perda o dereito á avaliación continua non terá dereito a ser examinado por avaliacións parciais e polo tanto será avaliado na

Convocatoria Ordinaria de xuño nun único exame. No obstante o alumno/a poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial.

O exame da convocatoria de xuño constará dunha proba teórica das tres avaliacións poderá incluír cuestións de diferente tipo: de elección, de

resposta curta e/ou de desenvolvemento (máis ou menos amplo) de cuestións relacionadas cos contidos do módulo. A duración máxima desta

proba será de 3 horas. Para aprobar este exame é requisito imprescindible aprobar a parte correspondente a cada avaliación, cunha nota mínima

de 5, e dicir, é necesario aprobar cada avaliación por separado, do contrario o exame estará suspenso (non se efectuará a media entre as tres

avaliacións).

Ademais da proba teórica o exame terá tamén unha proba práctica, que consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos

correspondentes ó módulo a examinarse.

O criterio da docente, o contido dos exames poderá ser diferente para os alumnos con perda de avaliación continua.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada un dos exames teórico e práctico, non existindo a posibilidade

de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fora o caso.

O/a docente poderá esixir do alumnado, aínda que perda a avaliación continua, a presentación e exposición de traballos ou actividades que

considere imprescindibles para a consecución do módulo, independentemente das probas finais.

Por acordo do equipo docente, dada a importancia que conleva a realización e superación de estas probas teóricas e prácticas, o profesor/a do

módulo correspondente poderá efectuar complementariamente unha proba de carácter oral para verificar se o alumno/a acadou as capacidades

terminais elementais de cada módulo.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia periódica o seguimento das

programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a programación será

revisada nos comezos do curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento  utilizaráse a aplicación destinada a tal efecto. Para a memoria final utilizaremos o modelo correspondente proporcionado  ao

final de curso.

A avaliación da programación didáctica permitirá verificar a adecuación do proceso de ensinanza ás características e necesidades educativas do

alumnado e, en función diso, realizar as melloras pertinentes, e avaliar a adecuación dos obxetivos, dos contidos e actividades, así como da súa

secuenciación, a diversificación de estratexias adaptadas aos diversos ritmos de aprendizaxe e a evolución e resposta do grupo de alumnado.

Para a recompilación da información farase uso de diferentes técnicas e instrumentos de avaliación, entre os que cabe destacar:

a) Enquisa de mellora : o alumnado dará resposta, con carácter anónimo, a diferentes cuestións referentes á posibles melloras a plantexar

relacionadas co módulo.

b) Seguimento da programación mediante a Plataforma de xestión habilitada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

c) Entrevista con alumnado, profesorado e outros axentes implicados.

- Recepción de opinións do alumnado sobre as actividades ou o rol docente, mediante intercambios orais informais.

- Contraste de información con outro profesorado sobre a evolución do grupo de alumnado, nas reunións de ciclo. Nas reunión previstas do Equipo

Docente do Departamento

Intercambio de impresións con outros profesionais co fin de valorar as actividades complementarias realizadas coa súa colaboración.

d) Análise documental dos resultados académicos: análise estatístico dos resultados de avaliación acadados polo alumnado en cada avaliación e

no módulo.

Ao finalizar o curso, elaborarase unha memoria do módulo coa información resultante desta avaliación e as propostas de mellora para o vindeiro

ano.

O seguimento da programación realizarase periodicamente en cada unha das reunións de departamente e a través do caderno do profesor, deste

xeito revisarase tamén a práctica docente co obxectivo de realizar cambios ou modificacións para un mellor desenvolvemento do módulo.

A final de curso realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do curso.

Esta avaliación será realizada polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os seguintes apartados que se

incluirá na memoria final.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que  terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e

de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.
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c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

e) Da experiencia profesional previa.

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

g) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente nela recolleranse nunha acta, da cal se entregará copia na

xefatura de estudos, incluíndo especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización na duración das ensinanzas, segundo se

desenvolve no artigo 16 desta orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades, propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

Entre as medidas acordadas, cando proceda, polo departamentos de servizos socioculturais e á comunidade e de orientación. En todo caso, dado

que a lexislación vixente contempla o reforzo educativo como medida de atención á diversidade, este consistirá na adopción de medidas

educativas deseñadas para axudar ao alumnado nas súas dificultades académicas de carácter ordinario. Dirixiranse á flexibilidade de

metodoloxías, agrupamentos, e temporalizacións, cando así o aconsellen os datos obxectivos obtidos de análises realizadas polo departamento de

orientación, xuntas de avaliación e máis da observación do profesor sempre e cando ao alumno ou alumna o demande ou acepte a situación de

necesidade de apoio. En caso de que o alumno ou alumna non acepte a axuda non se realizará ningunha proposta neste sentido. No caso en que

non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do departamento

de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 :"De acordó co artigo 61

do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, conforme o establecido no artigo 73 da Lei  orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos

formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral".

As medidas de reforzo educativo aplicaranse cando figure acreditada polos órganos competentes a necesidade da súa implementación

O reforzo educativo fai referencia ó conxunto de medidas que adopta o docente para axudar ó alumnado que teña dificultades na aula, tales

medidas poden facer referencia a:

- Flexibilidade metodolóxica.

- Adaptación de materiais ou recusos.

- Eliminación de barreiras na aula, tanto de comunicación como físicas.

- Alongar ou acurtar os tempos de explicación en función das necesidades do alumnado...

A pesar disto as medidas de reforzo teñen que ser individualizadas, por tanto aquelas que decidamos adoptar na aula, van estar en función das

características e necesidades do no alumnado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A lei Orgánica 2/2006 de Educación incorpora as competencias básicas ao currículo, como un dos seus elementos, e outórgalles o rol  de referente

curricular para a avaliación curricular xeral de diagnóstico e a avaliación de diagnóstico. O goberno español asume, con esta decisión lexislativa as

conclusións dos Organismos internacionais (a OCDE e a Comisión Europea) e do Programa para a avaliación internacional dos alumnos da propia

OCDE sobre o ensino e aprendizaxe das competencias básicas como un modelo para mellorar a calidade e a equidade do sistema educativo. A
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incorporación das competencias básicas ó currículo é unha primeira aposta por acerca o sistema educativo español ás esixencias internacionais.

Considérase fundamental indagar en maior medida na formación actitudinal do alumnado, co obxectivo non só de mellorar a súa capacitación

profesional se non tamén de fomentar a conciencia crítica que lle permita participar con plena liberdade na sociedade que o rodea. A este respecto,

A LOE (non modificada en este aspecto pola LOMCE) establece entre os fins da educación a formación para a paz, o respeto aos dereitos

humanos, a vida en común, a cooperación e solidaridade entre os pobos así como a adquisición de valores que propicien o respeto cara os seres

vivos e o medio ambiente (art 2).

En consecuencia, ademais de abordar os contidos referidos as actitudes, contemplados no currículo , a programación abordará de xeito transversal

temáticas relacionadas coa educación en valores, especialmente coa educación cívica, incluíndo en todas as unidades un obxectivo referido ao

fomento no alumnado dun comportamento responsable, autónomo, participativo, socialmente habilidoso e respectuoso co medio. Se tratará dun

modo integral ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe, promovendo que o alumnado sexa capaz de actuar con criterio propio,

contribuíndo á paz e á democracia e mantendo actitudes construtivas, solidarias e responsables ante os dereitos e obrigas cidadáns.

Ademais ao longo do módulo abordaranse actividades relacionadas expresamente coa Educación para a paz e a resolución de conflitos de

maneira non violenta.

Ó ser un aspecto de carácter transversal está reflectido recollido a través das competencias a adquirir , que se desenvolven a través das

actividades propostas en cada unidade didáctica.

Ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo do módulo, senón a

través de distintos contidos inherentes ao noso traballo na aula, para este módulo podemos destacar:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do

seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou

unhaadecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen

esquecer que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do

usuario como elementos cotiás do seu emprego.

-- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

- Educación do consumidor/a: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o

ciclo (aula, material informático,talleres,...)

- Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade estará en constante relación e coordinación cos demais departamentos didácticos do

IES Marco do Camballón. A colaboración e coordinación na programación, xestión e execución de actividades complementarias ao longo do curso

2020/2021, levarase a cabo entre todos os docentes do ciclo formativo de grao medio de atención á persoas en situación de dependencia.

Ademais, realizarase colaboracións permanentes cos demais departamentos que organicen actividades transversais de interese para o alumnado.

Dende o curso 2018/19 adherímonos ao plan lector do centro, reservando 20 minutos diarios para leer na aula, segundo está marcado no horario
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común do centro.

Ao longo do curso, organizaranse unha serie de actividades:

- Charlas de profesionais que desenvolven o seu labor na atención a persoas en situación de dependencia.

- Actividades ao redor da festa do magosto, nadal, entroido, e celebración doutras datas significativas en coordinación co resto de cursos do centro

de ensino.

- Saídas pola contorna do centro a diferentes establecementos e servizos relacionados coas unidades que precisan un coñecemento do medio,

xestión directa, destrezas, etc (consumo e abaastecemento, alimentación, hixiene, etc.).

- Supeditado a se nalgún momento a situación de alerta pola COVID19 mellora: visita a diferentes recursos de atención a persoas en situación de

dependencia, para que o alumnado poida situar a súa formación na realidade social e laboral. Poderá ser no entorno máis cercano, ou concellos

limítrofes, ou outras provincias.

10.Outros apartados

10.1) Previsión situación Covid19

Ante a actual situación e medidas preventivas por mor da Covid19, e a previsión da posibilidade de cuarentenas individuais e/ou grupais (tanto de

aula como de centro, ben sexa do alumnado coma do profesorado) e/ou dun futuro confinamento, terase en conta:

a) No caso de cuarentena, o alumnado deberá seguir as clases a través da plataforma classrrom accedendo á documentación da materia e

realizando as tarefas pendentes, coa súa presentación no prazo establecido.

Nesta situación de aillamento domiciliario, realizaránselle as probas á alumna/s tan pronto se incorpore ao centro.

b) No caso de confinamento, o alumnado seguirá a clase a través de videoconferencia do Clasrroom, no horario establecido para a clase

presencial. As cámaras deberán estar activas e o alumnado presente durante as mesmas. Asemade, as alumnas realizarán pola plataforma os

traballos grupais e tarefas individuais, coa súa presentación no prazo establecido.

c) Na situación de convalecencia por enfermidade relacionada/derivada pola situación Covid19,  e cando o tempo estimado de non asistencia ao

centro sexa superior a un mes, poderase adaptar a proba para ser realizada a través das plataformas dixitais.

d)As tarefas de avaliación serán adaptadas ás diversas situacións que se poden presentar. As probas que avalíen as evidencias de desempeño

procurarán facerse presencialmente, podendo estar pendente de avaliar o tempo que sexa necesario. Se a situación sanitaria non o permitise,

finalmente adaptaríanse para realizarse por outro medio non-presencial.
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