
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Marco do Camballón 2016/201736020386 Vila de Cruces

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0831 Teleasistencia 2016/2017 104

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

Profesorado asignado ao módulo CORINA ÁLVAREZ LORENZO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 - Organiza a propia intervención no servizo de teleasistencia tendo en conta as características e o equipamento técnico do posto de traballo.

RA2 - Aplica procedementos de xestión das chamadas saíntes utilizando aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas.

RA3 - Aplica procedementos de xestión das chamadas entrantes seguindo o protocolo e as pautas de actuación establecidos.

RA4 - Realiza o seguimento das chamadas entrantes e saíntes, rexistra as incidencias e as actuacións realizadas, e elabora o informe correspondente.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as características, as funcións e a estrutura do servizo de teleasistencia.

CA1.2 Organizouse o espazo físico da persoa operadora con criterios de limpeza, orde e prevención de riscos.

CA1.3 Describíronse as normas de hixiene, ergonomía e comunicación que preveñen riscos sobre a saúde de cada profesional.

CA1.4 Argumentouse a necesidade de seguir os protocolos establecidos para mellorar a calidade do servizo en cada quenda.

CA1.6 Comprobáronse os terminais e os dispositivos auxiliares dos servizos de teleasistencia.

CA1.7 Describíronse as continxencias máis habituais no uso das ferramentas telemáticas.

CA1.8 Xustificouse a importancia de garantir a confidencialidade da información e o dereito á intimidade das persoas.

CA2.8 Argumentouse a valoración do uso dunha linguaxe apropiada á persoa que recibe a chamada saínte.

CA3.7 Puxéronse en marcha os recursos adecuados para responder á demanda presentada.

   CA3.7.1 Identificáronse os recursos adecuados para responder á demanda presentada.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as opinións e as decisións da persoa usuaria.

CA4.1 Explicáronse os medios técnicos que favorecen a transmisión de información entre quendas.

CA4.3 Describíronse os tipos de informes do servizo de teleasistencia.

CA4.5 Identificáronse os aspectos da súa práctica laboral susceptibles de mellora.

CA4.6 Identificáronse as situacións en que cumpra a intervención de diferentes profesionais.

CA4.7 Transmitíronselles as incidencias e as propostas de mellora ás persoas competentes.

CA4.8 Valorouse a importancia de adecuar a súa competencia profesional a novas necesidades no campo da teleasistencia.

2.2. Segunda parte da proba
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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
Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza a propia intervención no servizo de teleasistencia tendo en conta as características e o equipamento técnico do posto de traballo.

RA2 - Aplica procedementos de xestión das chamadas saíntes utilizando aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas.

RA3 - Aplica procedementos de xestión das chamadas entrantes seguindo o protocolo e as pautas de actuación establecidos.

RA4 - Realiza o seguimento das chamadas entrantes e saíntes, rexistra as incidencias e as actuacións realizadas, e elabora o informe correspondente.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Utilizáronse aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas propias do servizo de teleasistencia.

CA2.1 Accedeuse á aplicación informática mediante o contrasinal asignado.

CA2.2 Seleccionáronse na aplicación informática as axendas para realizar durante a quenda de traballo.

CA2.3 Programáronse as chamadas en función do número, o tipo e a prioridade establecida no protocolo.

CA2.4 Seleccionouse correctamente a chamada de axenda na aplicación informática.

CA2.5 Aplicouse un protocolo de presentación personalizado.

CA2.6 Axustouse a conversa ao obxectivo da axenda e ás características da persoa usuaria.

CA2.7 Seguíronse os protocolos establecidos para a despedida.

CA3.1 Seguíronse os protocolos establecidos para a presentación, o desenvolvemento e a despedida.

CA3.2 Verificouse a alta da persoa no servizo.

CA3.3 Adecuouse ás características da persoa usuaria a explicación sobre as características e as prestacións do servizo, así como sobre o funcionamento
do terminal e os dispositivos auxiliares.

CA3.4 Actualizáronse os datos da persoa na aplicación informática.

CA3.5 Utilizáronse estratexias facilitadoras da comunicación e un trato personalizado.

CA3.6 Respondeuse correctamente ante situacións de crise e emerxencias.

CA3.7 Puxéronse en marcha os recursos adecuados para responder á demanda presentada.

   CA3.7.2 Puxéronse en marcha os recursos adecuados para responder á demanda presentada.

CA4.2 Aplicáronse técnicas e procedementos de rexistro de información.

CA4.4 Elaboráronse informes de seguimento.

MÍNIMOS ESIXIBLES:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de intervención e execución, de coordinación e mediación, e

de prevención e seguridade nun servizo de teleasistencia.

Os mínimos esixibles e a observar son:

* Demostra coñecemento do desenvolvemento de prácticas de actividades de recepción, emisión e xestión de chamadas en situacións simuladas.

* Explicita a importancia e presenta unha actitude correcta para aportar calidade ao servizo no seu conxunto así como a resolución excitosa de

situacións de crise.

* Exterioriza e dá importancia a manter unhas normas comúns de orde e limpeza no posto de traballo, respetando aos traballarodes e

traballadoras que se podan incorporar nas diferentes quendas.

* Demostra concienciación e coñecemento da importancia de cumprir coa normativa relativa a respectar a intimidade e as decisións das

persoas usuarias.

* Uso das habilidades de comunicación en todas as situacións, coñecendo e poñendo en practica diferentes habilidades de comunicación no

desenvolvento da proba.

Na función de intervención e execución os criterios mínimos establecense en demostrar que cumple os seguintes pasos no desenvolvemento da

súa actividade:

* Recollida de información: coñecemento do protocolo a utilizar na recollida de información e forma de rexistro.

* Organización da actuación: clasificación correcta do tipo de chamada e protocolo asignado.

* Establecemento de axudas técnicas: coñecemento e uso de recursos externos.

* Desenvolvemento da actuación: uso de habilidades correctas na comunicación coa persoa usuaria.

* Aplicación de estratexias de intervención: elección correcta de habilidades e actitudes comunicativas.

* Control, seguimento e avaliación das actividades: recollida da información, establecemento de protocolos de actuación, feedback.

* Elaboración e formalización da documentación asociada: elaboración de informes e rexistros de actuación, contidos mínimos.

* Información e orientación ás persoas usuarias e outras persoas: coñecemento e utilizacion de protocolos de información.

A función de coordinación e mediación abrangue aspectos desenvolvidos na súa actuación como:

* Establecemento de retroalimentación: demostra ter en conta as consultas a usuarios e outras persoas.

* Derivación a outros servizos: demostra ter coñecemento dos recursos da zona e as súas funcións.

¿

A función de prevención e seguridade abrangue aspectos como:

* Xeración de áreas seguras: demostra coñecemento da normativa de seguridade e prevención.

* Aplicación da normativa de seguridade e prevención. ¿

* Coñecemento e uso de aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas utilizadas nos servizos de teleasistencia: estructura e contido mínimo

recollido nos diferentes programas que se utilizan).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe deste módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes da

proba, pola persoa aspirante, ante o profesor ou a profesora do correspondente módulo:

a) Primeira parte: 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.

Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no taboleiro de anuncios

do centro onde se realizou.
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b) Segunda parte: Terá carácter eliminatorio. 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.

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro onde se

realizou.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as 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.

A expresión da cualificación final obtida por cada aspirante no módulo profesional 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.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Terá carácter eliminatorio.

Consistirá nunha proba escrita que constará de 50 preguntas tipo test e que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios

de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Cada pregunta tipo test ten unha soa resposta válida.

As repostas correctas suman 0,2 puntos.

As respostas incorrectas restan 0,1 puntos.

As respostas en blanco non suman nin restan puntos.

A proba deberá realizarse integramente con bolígrafo azul.

As respostas deberán de marcarse de forma lexible no espazo reservado para tal fin.

Calquera resposta que non quede claramente marcada ou non sexa lexible non será considerada válida.

Non estará permitido o uso de correctores así como de elementos electrónicos de calquera tipo.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír desta parte da proba as 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.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A segunda parte da proba constará de dous exercicios:
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1. Exercicio práctico. Consistirá na resolución oral dun suposto práctico a través da simulación dun servicio de teleasistencia utilizando a aplicación

informática e as ferramentas telemáticas necesarias nun servizo de teleasistencia.

Con anterioridade á realización deste exercicio, entregaráse ás persoas aspirantes os ítems que serán valorados pola comisión de avaliación.

Este exercicio terá un valor máximo de 7 puntos.

2. Exercicio escrito. Consistirá na elaboración dun informe de actuación relacionado co suposto práctico anterior.

Este exercicio terá un valor máximo de 3 puntos.

A nota final da segunda proba será o resultado da media aritmética do primeiro e do segundo exercicio. Para facer dita media será necesario obter

como mínimo 3,5 puntos no primeiro exercicio e 1,5 puntos no segundo. No caso de que non se acaden ditas notas mínimas, non se realizará a

media artimética dos dous exercicios, quedando como nota final desta proba como máximo un 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as 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.
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