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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

As persoas que obteñen o título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear exercen a súa actividade profesional no

sector sanitario público e privado, en unidades de radiodiagnóstico e de medicina nuclear, en centros de investigación e en institutos anatómico-

forenses ou de medicina legal, así como en centros veterinarios e de experimentación animal, e delegacións comerciais de produtos hospitalarios,

farmacéuticos e técnicos de aplicacións en electromedicina.

Realiza o seu traballo baixo a supervisión do/da médico/a especialista correspondente e o supervisor da instalación, coa correspondente

acreditación como operador/ora de instalacións radioactivas outorgado polo Consello de Seguridade Nuclear (CSN).

A súa actividade profesional está sometida a regulación pola Administración sanitaria estatal.

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

- Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.

- Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.

- Técnico/a especialista en medicina nuclear.

- Persoal técnico en equipamentos de radioelectroloxía médica.

- Persoal técnico en protección radiolóxica.

- Persoal técnico en radioloxía de investigación e experimentación. - Delegado/a comercial de produtos.
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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 Organización e
introducción á
anatomía

30 7

2 Sistema esquelético 100 20

3 Sistema nervioso 69 33

4 Sistema
cardiovascular

30 10

5 Sistema respiratorio 30 10

6 Sistema dixestivo 30 10

7 Sistema xenitourinario 30 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e introducción á anatomía 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece estruturas anatómicas do aparello locomotor, interpretando as imaxes diagnósticas NO

RA5 - Recoñece a estrutura, o funcionamento e as doenzas dos aparellos cardiocirculatorio e respiratorio, en relación con imaxes diagnósticas NO

RA6 - Identifica a estrutura, o funcionamento e as doenzas do aparello dixestivo e do sistema urinario, en relación con imaxes diagnósticas NO

RA7 - Recoñece a estrutura, o funcionamento e as doenzas do sistema endócrino-metabólico e do aparello xenital, en relación con imaxes diagnósticas NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definiuse a estrutura e a función dos ósos

   CA3.1.1 HISTOLOXÍA DO TEXIDO CONECTIVO ÓSEO E CARTILAXINOSO

CA3.8 Definiuse a estrutura, os tipos e a localización dos músculos

   CA3.8.1 HISTOLOXIA DO TECIDO MUSCULAR

CA5.1 Describiuse a estrutura e o contido da caixa torácica

   CA5.1.1 HISTOLOXIA DAS MEMBRANAS

CA6.2 Establecéronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello dixestivo

   CA6.2.1 HISTOLOXIA DO TECIDO EPITELIAL, CONECTIVO; MEMBRANAS, GLÁNDULAS

CA7.5 Describiuse a anatomía e a fisioloxía da mama

   CA7.5.1 HISTOLOXIA DA GLANDULA MAMARIA

4.1.e) Contidos

Contidos

 ESTRUCTURA HISTOLOGIA DEL TEJIDO MUSCULAR

  Músculos: estrutura, tipos, función e localización.

 ESTRUCTURA HISTOLOXIA DO TEXIDO CONECTIVO OSEO E CARTILAGINOSO

 ESTRUCTURA HISTOLOXICA DO TECIDO NERVIOSO

 ESTRUCTURA HISTOLOGIA MEMBRANAS EN CAJA TORACICA, EPITELIO  APARATO RESPIRATORIO Y CIRCULATORIO

 ESTRUCTURA HISTOLOGIA EPITELIAL, GLANDULAR, MEMBRANAS EN APARATO DIGESTIVO Y URINARIO
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Contidos

 ESTRUCTURA HISTOLOGIA GLANDULAS
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistema esquelético 100

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Localiza as estruturas anatómicas, aplicando sistemas convencionais de topografía corporal NO

RA3 - Recoñece estruturas anatómicas do aparello locomotor, interpretando as imaxes diagnósticas 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 Definiuse a posición anatómica, eixes e planos de referencia

CA1.2 Aplicouse a terminoloxía de posición, dirección e movemento

CA1.3 Localizáronse as rexións corporais

CA1.4 Situáronse as cavidades corporais e definiuse o seu contido

CA1.5 Estableceuse a relación entre órganos veciños

   CA1.5.1 TÉRMINOS(proximal/distal; anterior/posterior; superficial/profundo)

CA3.1 Definiuse a estrutura e a función dos ósos

CA3.2 Clasificáronse e localizáronse os ósos

CA3.3 Describíronse os ósos do esqueleto axial e apendicular

CA3.4 Localizáronse os accidentes anatómicos do esqueleto óseo en láminas, modelos anatómicos e imaxes radiolóxicas

CA3.5 Describíronse os tipos e as características das articulacións

CA3.6 Identificáronse os compoñentes das principais articulacións

4.2.e) Contidos

Contidos

 Posición anatómica, eixes e planos de referencia.

 Termos de posición, dirección e movemento.

 Rexións corporais.

 Cavidades corporais.

 Contido das cavidades corporais e relacións anatómicas.

 Posicións do/da paciente no estudo por técnicas de imaxe: proxeccións.
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Contidos

  Articulacións: clasificación.

  Elementos articulares.

 Estrutura e funcións dos ósos.

 Clasificación dos ósos.

 Marcas óseas: relevos e depresións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistema nervioso 69

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Analiza imaxes clínicas, tendo en conta a relación entre os protocolos de lectura e a técnica empregada SI

RA3 - Recoñece estruturas anatómicas do aparello locomotor, interpretando as imaxes diagnósticas NO

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 Identificáronse as características da imaxe visualizada segundo o tipo de exploración

CA2.2 Definíronse as limitacións e as achegas de cada técnica

CA2.3 Estableceuse a lateralidade, a posición e a proxección ao visualizar a imaxe clínica

CA2.4 Definiuse a orientación e a localización do corte en imaxes tomográficas

CA2.5 Identificáronse as estruturas fundamentais visibles en diferentes técnicas de imaxe

CA2.6 Establecéronse as diferenzas gráficas da representación dos órganos en función da técnica de exploración

CA2.7 Comparáronse imaxes normais e patolóxicas e sinaláronse as súas diferenzas

CA2.8 Aplicáronse técnicas para mellorar a visión da exploración en escalas de grises

CA3.7 Recoñecéronse estruturas articulares en imaxes médicas

CA3.9 Definíronse conceptos básicos de patoloxía

CA3.10 Clasificáronse as principais patoloxías de ósos, articulacións e músculos

CA3.11 Establecéronse diferenzas entre imaxes normais e patolóxicas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de imaxe para o diagnóstico e características xerais da imaxe xerada.

 Achegas e limitacións das técnicas.

 Recoñecemento de órganos a partir de imaxes médicas.

 Diferenzas gráficas entre imaxes normais e patolóxicas.

 0Ósos da extremidade inferior e cintura pelviana.

  Localización de accidentes anatómicos do esqueleto óseo en láminas ou modelos anatómicos e en imaxes radiolóxicas.
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Contidos

  Identificación de elementos articulares en imaxes médicas.

  Conceptos básicos de patoloxía.

  Doenzas do aparello locomotor: clasificación.

  Diferenzas gráficas entre imaxes normais e patolóxicas do aparello locomotor.

 Ósos do cranio e da cara.

 Columna vertebral: curvaturas vertebrais normais e patolóxicas.

 Hioides, esterno e costelas.

 Ósos da extremidade superior e cintura escapular.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistema cardiovascular 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Analiza imaxes clínicas, tendo en conta a relación entre os protocolos de lectura e a técnica empregada SI

RA4 - Identifica a estrutura, o funcionamento e as doenzas do sistema nervioso e dos órganos dos sentidos, en relación con imaxes diagnósticas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características da imaxe visualizada segundo o tipo de exploración

CA2.2 Definíronse as limitacións e as achegas de cada técnica

CA2.3 Estableceuse a lateralidade, a posición e a proxección ao visualizar a imaxe clínica

CA2.4 Definiuse a orientación e a localización do corte en imaxes tomográficas

CA2.5 Identificáronse as estruturas fundamentais visibles en diferentes técnicas de imaxe

CA2.6 Establecéronse as diferenzas gráficas da representación dos órganos en función da técnica de exploración

CA2.7 Comparáronse imaxes normais e patolóxicas e sinaláronse as súas diferenzas

CA2.8 Aplicáronse técnicas para mellorar a visión da exploración en escalas de grises

CA4.1 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema nervioso

   CA4.1.1 HISTOLOXIA DO TECIDO NEUROLÓXICO

CA4.2 Identificáronse os compoñentes do sistema nervioso central e periférico

CA4.3 Describiuse o sistema ventricular encefálico, así como a produción e a distribución do LCR

CA4.4 Recoñecéronse as principais estruturas da cabeza en imaxes anatómicas e radiolóxicas

CA4.5 Identificáronse as estruturas nerviosas en imaxes tomográficas

CA4.6 Clasificáronse as doenzas do sistema nervioso

CA4.7 Establecéronse diferenzas entre imaxes normais e patolóxicas do SNC

CA4.8 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas dos órganos dos sentidos

CA4.9 Identificáronse os compoñentes dos órganos dos sentidos en imaxes médicas

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Contido das cavidades corporais e relacións anatómicas.

 Técnicas de imaxe para o diagnóstico e características xerais da imaxe xerada.

 Achegas e limitacións das técnicas.

 Normas de lectura de imaxes diagnósticas (planares e tomográficas).

 Recoñecemento de órganos a partir de imaxes médicas.

 Diferenzas gráficas entre imaxes dos órganos segundo a técnica empregada.

 Diferenzas gráficas entre imaxes normais e patolóxicas.

 Métodos de axuste da imaxe para optimización da visualización: contraste e resolución, saturación e brillo.

 ESTRUCTURA HISTOLOXICA DO TECIDO NERVIOSO

 0Identificación do contido orbitario en imaxes médicas.

  Órgano da audición e o equilibrio.

  Análise das estruturas do oído medio e interno en imaxes tomográficas.

 Anatomía topográfica do sistema nervioso.

 SNC: encéfalo, medula espinal, meninxes e LCR.

 SNP: nervios craniais e raquídeos.

 Bases fisiolóxicas do sistema nervioso.

 Anatomía radiolóxica e tomográfica da cabeza.

 Procesos patolóxicos do SNC: clasificación.

 Imaxes normais e patolóxicas do SNC.

 Órgano da visión.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistema respiratorio 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Localiza as estruturas anatómicas, aplicando sistemas convencionais de topografía corporal NO

RA2 - Analiza imaxes clínicas, tendo en conta a relación entre os protocolos de lectura e a técnica empregada SI

RA5 - Recoñece a estrutura, o funcionamento e as doenzas dos aparellos cardiocirculatorio e respiratorio, en relación con imaxes diagnósticas SI

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse marcas anatómicas externas como referencia para a colocación do/da paciente e dos equipamentos

CA1.7 Proxectáronse os órganos internos sobre a superficie da pel

CA2.1 Identificáronse as características da imaxe visualizada segundo o tipo de exploración

CA2.2 Definíronse as limitacións e as achegas de cada técnica

CA2.3 Estableceuse a lateralidade, a posición e a proxección ao visualizar a imaxe clínica

CA2.4 Definiuse a orientación e a localización do corte en imaxes tomográficas

CA2.5 Identificáronse as estruturas fundamentais visibles en diferentes técnicas de imaxe

CA2.6 Establecéronse as diferenzas gráficas da representación dos órganos en función da técnica de exploración

CA2.7 Comparáronse imaxes normais e patolóxicas e sinaláronse as súas diferenzas

CA2.8 Aplicáronse técnicas para mellorar a visión da exploración en escalas de grises

CA5.1 Describiuse a estrutura e o contido da caixa torácica

   CA5.1.1 HISTOLOXIA DAS MEMBRANAS

CA5.2 Establecéronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello cardiocirculatorio

CA5.3 Describiuse a estrutura e o funcionamento do corazón

CA5.4 Identificáronse e localizáronse os principais vasos sanguíneos en imaxes anxiográficas

CA5.5 Clasificáronse as principais patoloxías cardíacas e vasculares

CA5.6 Establecéronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello respiratorio

CA5.7 Clasificáronse as doenzas respiratorias máis frecuentes
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Criterios de avaliación

CA5.8 Identificáronse as estruturas mediastínicas en imaxes médicas

CA5.9 Establecéronse as diferenzas entre imaxes torácicas normais e patolóxicas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Contido das cavidades corporais e relacións anatómicas.

 Referencias anatómicas superficiais e marcas externas.

 Proxección en superficie dos órganos internos.

 Técnicas de imaxe para o diagnóstico e características xerais da imaxe xerada.

 Achegas e limitacións das técnicas.

 Recoñecemento de órganos a partir de imaxes médicas.

 Diferenzas gráficas entre imaxes dos órganos segundo a técnica empregada.

 Diferenzas gráficas entre imaxes normais e patolóxicas.

 Métodos de axuste da imaxe para optimización da visualización: contraste e resolución, saturación e brillo.

 0Clasificación das doenzas respiratorias.

  Anatomía radiolóxica do aparello respiratorio.

  Mediastino: límites, contido e relacións.

  Análise comparativa entre imaxes torácicas normais e patolóxicas.

 Estrutura e contido da caixa torácica.

 Anatomía e fisioloxía do aparello cardiocirculatorio.

 Estrutura e funcionamento do corazón.

 Estudo do corazón en imaxe para o diagnóstico.

 Distribución anatómica dos principais vasos sanguíneos e linfáticos.

 Vasos sanguíneos e imaxes anxiográficas.

 Principais patoloxías cardíacas e vasculares.

 Anatomía e fisioloxía do aparello respiratorio.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistema dixestivo 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Localiza as estruturas anatómicas, aplicando sistemas convencionais de topografía corporal NO

RA2 - Analiza imaxes clínicas, tendo en conta a relación entre os protocolos de lectura e a técnica empregada SI

RA6 - Identifica a estrutura, o funcionamento e as doenzas do aparello dixestivo e do sistema urinario, en relación con imaxes diagnósticas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse marcas anatómicas externas como referencia para a colocación do/da paciente e dos equipamentos

CA1.7 Proxectáronse os órganos internos sobre a superficie da pel

CA2.1 Identificáronse as características da imaxe visualizada segundo o tipo de exploración

CA2.2 Definíronse as limitacións e as achegas de cada técnica

CA2.3 Estableceuse a lateralidade, a posición e a proxección ao visualizar a imaxe clínica

CA2.4 Definiuse a orientación e a localización do corte en imaxes tomográficas

CA2.5 Identificáronse as estruturas fundamentais visibles en diferentes técnicas de imaxe

CA2.6 Establecéronse as diferenzas gráficas da representación dos órganos en función da técnica de exploración

CA2.7 Comparáronse imaxes normais e patolóxicas e sinaláronse as súas diferenzas

CA2.8 Aplicáronse técnicas para mellorar a visión da exploración en escalas de grises

CA6.1 Definiuse a estrutura e o contido da cavidade abdómino-pelviana

CA6.2 Establecéronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello dixestivo

CA6.3 Identificáronse os compoñentes do aparello dixestivo en imaxes radiolóxicas

CA6.4 Clasificáronse as doenzas do aparello dixestivo

CA6.5 Establecéronse as bases anatomofisiolóxicas dos riles e das vías urinarias

CA6.6 Identificáronse os compoñentes do sistema urinario en imaxes radiolóxicas

CA6.7 Describíronse as principais doenzas do sistema urinario

CA6.8 Identificouse o contido abdomino-pelviano en imaxes médicas
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4.6.e) Contidos

Contidos

 Contido das cavidades corporais e relacións anatómicas.

 Referencias anatómicas superficiais e marcas externas.

 Proxección en superficie dos órganos internos.

 Técnicas de imaxe para o diagnóstico e características xerais da imaxe xerada.

 Achegas e limitacións das técnicas.

 Recoñecemento de órganos a partir de imaxes médicas.

 Diferenzas gráficas entre imaxes dos órganos segundo a técnica empregada.

 Diferenzas gráficas entre imaxes normais e patolóxicas.

 Métodos de axuste da imaxe para optimización da visualización: contraste e resolución, saturación e brillo.

 0Anatomía radiolóxica do ril e das vías urinarias.

  Imaxes médicas do abdome e da pelve.

 Cavidade abdominal e pelviana: estrutura e contido. Peritoneo.

 Cavidade oral e glándulas salivares.

 Tubo dixestivo: fisioloxía e patoloxía.

 Fígado e vías biliares: fisioloxía e patoloxía hepáticas.

 Páncreas: fisioloxía e patoloxía pancreáticas.

 Anatomía radiolóxica do aparello dixestivo.

 Anatomofisioloxía renal e das vías urinarias.

 Patoloxías de riles e vías urinarias.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistema xenitourinario 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Recoñece a estrutura, o funcionamento e as doenzas do sistema endócrino-metabólico e do aparello xenital, en relación con imaxes diagnósticas NO

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Definíronse as bases do sistema endócrino-metabólico e a función hormonal

CA7.2 Clasificáronse as alteracións endócrino-metabólicas

CA7.3 Establecéronse as bases anatómicas e fisiopatolóxicas do aparello xenital feminino

CA7.4 Identificáronse os compoñentes do aparello xenital feminino en imaxes diagnósticas

CA7.5 Describiuse a anatomía e a fisioloxía da mama

CA7.6 Clasificáronse os principais procesos patolóxicos da mama

CA7.7 Establecéronse diferenzas entre imaxes normais e patolóxicas da mama

CA7.8 Establecéronse as bases anatómicas e fisiopatolóxicas do aparello xenital masculino

CA7.9 Identificáronse os compoñentes do aparello xenital masculino en imaxes diagnósticas

4.7.e) Contidos

Contidos

 Contido das cavidades corporais e relacións anatómicas.

 Técnicas de imaxe para o diagnóstico e características xerais da imaxe xerada.

 Achegas e limitacións das técnicas.

 Sistema endócrino-metabólico.

 Alteracións endócrino-metabólicas máis frecuentes.

 Aparellos xenitais masculino e feminino: bases anatómicas e fisiopatolóxicas.

 Doenzas dos aparellos xenitais feminino e masculino.

 Estudos radiolóxicos e ecográficos dos aparellos xenitais feminino e masculino.

 Bases anatomofisiolóxicas da mama.

 Doenzas mamarias.

 Imaxes mamográficas normais e patolóxicas.
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A) CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL:

A cualificación trimestral obterase a partir do traballo na aula agrupado como:

- probas teóricas onde o alumnado deberá demostrar a adquisición dos contidos mínimos esixibles nas unidades didácticas impartidas. Neste

apartado o alumnado demostra a adquisición dos contidos teóricos sen interacción cas TIC's (tecnoloxías da información e comunicación)

- actividades/tarefas de cada unidade didáctica onde o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe aplicando a

taxonomía Bloom de competencias adaptada aos correspondentes criterios de avaliación . Neste apartado o alumnado demostra a adquisición dos

contidos por medio do seu dominio das competencias dixitais.

Os instrumentos de avaliación e criterios de cualificación usados en cada un dos agrupamentos anteriores especifícanse a continuación. Para obter

unha cualificación positiva no trimestre é de obrigado cumprimento acadar unha nota mínima de cinco, sobre un total de 10, en cada un dos

bloques de traballos de aula referidos anteriormente como agrupamentos.

-PROBAS TEÓRICAS ESCRITAS E/OU ORAIS: representan o  70% da nota final do trimestre. Estas probas constarán dunha batería de preguntas

de estructura semellante as realizadas polo alumnado no trimestre, e dunha parte de aplicación dos contidos teóricos na identificación de

estructuras anatómicas en distintos tipos de imaxes reais vinculadas ao diagnóstico.  Realizarase ao menos unha proba teórica por trimestre. A

realización das probas escritas non exclue a realización de distintos controis temáticos, sen necesidade de previo aviso, durante o trimestre para

facilitar o proceso de aprendizaxe do alumnado. A porcentaxe de cada parte así como o valor das preguntas faranse constar no exame. Todas as

probas escritas realizadas deberán obter unha nota de 5 sobre 10 para obter unha cualificación positiva no agrupamento. O alumnado terá a

oportunidade de recuperar as probas con nota inferior a 5 por medio dunha nova proba (exame de recuperación).

-ACTIVIDADES/ TAREFAS de adquisición de resultados de aprendizaxe/competencias dixitais: representan  o 30% restante da nota final do

trimestre e son  desenvolvidas principalmente a través da plataforma Moodle da aula virtual do centro. Diferéncianse dous tipos de actividades:

actividades de traballo de investigación e actividades de traballo individual. A nota deste apartado nomease na programación como nota de

competencias

As cualificacións obtidas nas tarefas individuais propostas suporán o 20% de peso da nota das competencias. Estas poderán ser entre outras:

cuestionarios/quiz e/ou probas orais e/ou resolución de cuestionarios tras a visualización de vídeos temáticos.

No caso das tarefas de investigación, todas terán un peso do 10% da nota final. Como norma xeral na corrección das actividades/tareas se

empregarán check-list e/ou rúbricas  (excepto en no caso de cuestionarios test o Quiz que se valoran por nota simple) nas que se terá en conta os

seguintes aspectos entre otros:

a.- Cumplimiento del plazo de entrega. Os trabajos entregados fóra de plazo, salvo motivo xustificado, no serán avaliados.

b.- Presentación de documentos: diseño de páxina (encabezado, pie de pagina, márxenes, sangría, espaciado, uso de títulos....) formato de letra,

xustificación de texto, imágenes, uso de recursos gráficos, empleo de listas numeradas, hiperviculos, tablas.... Dependendo do traballo se pedirá

unha portada, indice e bibliografía.Organización coherente do contido del traballo, segundo os criterios indicados en cada actividad. En caso de

traballos de exposición se respetará a estructura que indique o profesor para o documento.

c.- Exactitud, claridad e precisión no contido do traballo. Seguindo as directrices dadas a tal fin.

d.- Manexo de vocabulario propio de la materia

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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No caso dos traballos de exposición oral, se valorará el dominio do tema, o uso de vocabulario propio adecuado, a forma de expresarse e de

dirixirse ao publico ademas de adecuarse ao tempo destinado á exposición.

A Competencia dixital é fundamental, polo que se realizarán tarefas para acadar esta competencia consistente no emprego dos recursos

tecnolóxicos para a comunicación e resolución de cuestións prácticas, imaxes ou propostas  a través do foro da plataforma Moodle da aula virtual

do centro.

B) CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO

1.- Alumno que non faltou ás actividades presenciais nun número superior ao 10% da carga horaria do módulo (390 horas)

Para acadar apto no módulo será de obrigado cumprimento ter unha nota media mínima igual ou superior ao cinco sobre dez resultante da media

aritmética das notas obtidas nos tres trimestres. Esta media se fará sempre e cando estean o tres trimestres aprobados ou aptos.

No caso contrario o alumno deberá presentarse obrigatoriamente ao exame final de recuperación do módulo en Xuño, para recuperar o trimestre

suspenso (nota inferior a 5).

O alumno/a que desexe mellorar nota, deberá presentarse ao exame final de todo o módulo, sendo consciente que se arrisca a perder a nota

acadada se non é capaz de mellorala.

2.-Alumno que faltou (non xustificables) ás actividades presenciais nun número de horas superior ao 10% da carga horaria do módulo (390horas).

Este alumno deberá presentarse obrigatoriamente ao exame final de recuperación de todo o módulo en Xuño. Para acabar o apto no módulo

deberá ter unha nota mínima igual ou superior ao cinco sobre dez.

O exame final de recuperación tanto no periodo ordinario como extraordinario constará dunha proba escrita no que se formulará preguntas varias

(test, cuestións practicas, preguntas de relacionar, curtas ou tema a desenvolver) xunto con imáxenes radiolóxicas, tomográficas ou de resonancia

de distintas estructuras anatómicas que deberá identificar correctamente. A porcentaxe de cada parte así como o valor das preguntas se farán

constar no exame.

C) FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE:

Faltas xustificadas (Obrigado a presentación do xustificante):

a.- Asistencia ao médico en horas lectivas . O máximo de faltas xustificadas por asistencia ao medico non poderá superar o 10% das horas do

módulo.

b.- Asistencia aos xulgados en horas lectivas.

Faltas xustificadas (non é obrigado a presentación de xustificantes)

a.- Asistencia ao médico en horas lectivas por presentar sintomatoloxía compatible ca Covid-19

b.- Aillamento prescrito polo facultativo por contacto estreito con portador/es positivos da Covid-19 ou ser o alumno positivo á PCR da Covid-19

Nunca serán xustificables:
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O acompañamiento de familiares de 1º grado e 2º grado ao médico

O non asistir ás clases por temas laborais.

No caso do alumnado de segundo curso co módulo de anatomía pola imaxe que non acada unha cualificación positiva na avaliación extraordinaria

de marzo para poder cursar o módulo de segundo de formación en centros de traballo, terase que incorporar ás clases de anatomía no horario

lectivo de primeiro que lle corresponde ao módulo, debendo superar e realizar todas as probas escritas, traballos propostos e prácticas que tivesen

que facer coa finalidade de axudar a acadar os mínimos esixibles. Así mesmo, estará obrigado a realizar no periodo previsto as actividades de

recuperación das avaliacións parciais non realizadass ata ese momento.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, na meirande parte dos casos, a detección precoz dos déficits na adquisición dos contidos por parte

do alumnado e, en consecuencia, identificar os aspectos do proceso que provocan estes déficits e a adopción das medidas correctoras oportunas.

No suposto de que estas medidas fosen insuficientes e algún alumno non superase o módulo, faranse actividades de recuperación no período

previsto (Xuño) a tal fin pola normativa vixente. Estas actividades concretaranse para cada alumno tomando como referencia os obxectivos xerais

do módulo e os contidos non adquiridos coa finalidade de que o alumno alcance os mínimos exisibles.

Elaborarase un informe individualizado no que se indiquen os aspectos que hai que revisar, as cualificacións parciais ou valoracións de

aprendizaxe, as medidas de reforzo educativo ou de flexibilización modular tomadas, as validacións ou exencións concedidas e calquera outro

aspecto de interese.

Ditas actividades de recuperación constarán dunha proba escrita para avaliar a adquisición dos mínimos esixibles formada por dou partes

diferenciadass e con distintas ponderación. Unha primeira parte estará formada por unha bateria de preguntas tipo test de resposta única e/ou

preguntas curtas. E unha segunda parte formada por imaxes de radioloxia convencional, resonancia e tomografia onde se deberá identificar

estructuras anatómicas. A ponderación de cada parte reflictirase na actividade de recuperación

Para a cualificación positiva da actividade de recuperación hai que ter un minimo de 5 puntos sobre 10 unha vez ponderado as distintas partes da

que consta a actividade, sendo o peso de dita actividade de recuperación do 70% da nota final do trimestre que recupera.

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

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua por ter superado o 10% das faltas de asistencia sen xustificar poderá presentarse a unha

proba extraordinaria de avaliación final dos módulos, que consistirá en :

Unha proba teórica: o instrumento para avaliar a adquisición dos contidos teóricos será un cuestionario cunha bateria de preguntas  que poderán

ser de tipo test de resposta única ou múltiple, e/ou pregunta curta, e/ou de desarrollo. En todo caso na parte da proba tipo test penalizaranse as

respostas mal contestadas. O exame poderá constar de dúas partes unha de custións tipo test e outra de cuestións de resposta curta. A

ponderación das dúas partes do exame, virá reflictido no mesmo.

- Unha proba teórico-práctica e/ou práctica: consistirá nun cuestionario escrito sobre imaxes radiolóxicas, tomográficas ou de resonancia onde se
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identificarán as estructuras sinaladas sobre as prácticas propostas e/ou puramente práctica. Neste último caso (proba enteramente práctica)

utilizarase unha táboa de observación para sua avaliación.

A duración de cada unha das probas será de 2 horas.

Para a cualificación positiva na proba de avaliación extraordinaria hai que ter un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada unha das probas propostas,

sendo o peso da nota do 100% da nota final do módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Nas reunións do equipo de ciclo informarase regularmene sobre o desenvolvemento da programacion e as posibles incidencias

Ao final do curso realizarase a avaliación final desta programación, na que se anotarán as incidencias acaecidas ao longo do curso en relación a

cada un dos seus epígrafes.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar os coñecementos previos do alumnado en relación ao módulo. Empregarase un cuestionario con

distintas preguntas que se resolverá a través da plataforma moodle da aula virtual.

Tamén observarase ao alumnado nas primeiras semanas do curso e emitirase un informe para o titor/a.

O titor recabará informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor, asi como información dos estudos académicos, dos ditames

específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais, e da experiencia profesional previa. A avaliacion inicial en

ningúncaso levará consigo cualificación para o alumnado.

Segundo o artigo 28 da orde do 12 de xullo, o titor levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá copia á

xefatura de estudios.

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

Para o alumnado que, trala avaliación inicial, se detecte necesidade de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de ensinanza-

aprendizaxe susceptibles de modificación (recursos: videos tutoriais, actividades na aula virtual) que permitan ao alumnado a adquisición dos

resultados de aprendizaxe do módulo, requisito imprescindible para a superación do mesmo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, asi como a integración de alumnado con discapacidade, a través de actividades interactivas e

colaborativas, non so transmisivas. Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se proxectaran partes de películas, lecturas de anatomia en distintos formatos epub. pdf. relacionadas co módulo.

Se farán como actividades complementarias saídas obrigatorias fora do centro, programadas pola dirección, polo departamento ou polo grupo do

profesorado que imparte neste módulo, coa finalidade de crear un ambiente máis relaxado, integrando a todos os compoñentes do ciclo,

asimilando, en ocasiones, conceptos importantes para este módulo.

10.Outros apartados

10.1) ESCENARIOS NOS QUE SE PODERÁ IMPARTIR O MÓDULO DE ANATOMÍA POLA IMAXE EN RELACIÓN COA
COVID-19

1. Versionarase a programación ao alumnado

2.Tal e como se recolle na Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa,

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos  formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21 e na

Orde do 16 de setembro  de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica  a Orde do 25

de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros  docentes sostidos con fondos públicos na

Comunidade Autónoma de Galicia, as programacións didácticas  deberán elaborarse contemplando os posibles escenarios en función da situación

sanitaria: actividade  lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.

A actividade lectiva presencial desenvolverase segundo o recollido nos diferentes apartados da presente  programación.

Cando a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito semipresencial (aillamento do alumnado positivo no PCR por covid-19 ou ben segundo

prescripción facultativa por haber tivo contacto estreito cun positivo por covid-19) e/ou non presencial, contémplanse as seguintes adaptacións

tanto relativas á metodoloxía a seguir, como ás aprendizaxes imprescindibles que  se deberán adquirir e ás estratexias e instrumentos de

avaliación utilizados.

No CASO DE QUE A ACTIVIDADE LECTIVA SE DEBA DESENVOLVER DE XEITO SEMIPRESENCIAL, o equipo docente poderá propor un

horario axeitado que inclúa franxas horarias que permitan ao alumnado  continuar a formación de xeito telemático sen asistir ao centro. Desta

maneira o grupo dividirase en dous  subgrupos de alumnas e alumnos para os cales se establecerán quendas de docencia presencial no centro e

de docencia on-line.

Todos os contidos do módulo de ANATOMÍA POLA IMAXE poden ser desenvoltos de xeito telemático, polo que non se establecen contidos que

necesariamente se deban impartir de xeito presencial, nin contidos exclusivos para a docencia telemática, aínda que sí terán preferencia á hora de

impartir a docencia presencial aqueles contidos nos que nos axudemos de maquetas anatómicas.

A metodoloxía que se seguirá durante todo o curso será, fundamentalmente, a baseada na taxonomía de Bloom, e a plataforma de referencia para

o seguimento do módulo será a plataforma Moodle da AULA VIRTUAL DO CENTRO.

As clases presenciais centraranse na resolución de dúbidas, aclaracións de conceptos de difícil comprensión,  corrección das actividades e

supostos prácticos propostos, e para a exposición oral de traballos.

Adicionalmente, e sempre que se dispoña dos medios necesarios, tanto polo centro como polo alumnado,  contémplase a posibilidade de que o

alumnado que estea na casa conecte coa clase presencial por videostreaming.  As ferramentas utilizadas para elo serán  EDUXUNTA CISCO

WEBEX e/ou FALEMOS EDU.

Respecto da hora de titoría que a profesor ten fixado no seu horario e que lles foi comunicado ás alumnas  e ao alumnos ao comezo do curso, esta

dedicarase preferentemente á docencia on-line, de tal xeito que o  alumnado que non se atope no centro poida contactar por videoconferencia co

profesor para resolver ou aclarar calquera tipo de dúbida relacionada coas tarefas e cos contidos do módulo.

En relación cos mínimos esixibles que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para a actividade lectiva presencial, sendo os

instrumentos para acadalas os que se adapten á situación de  semipresencialidade.

As probas e/ou exames que teñan lugar ao longo do curso deberán realizarse de xeito presencial. Para iso  fixaranse horarios e aulas onde poidan

realizar a proba a totalidade do grupo. No caso de que non se poida facer a proba á totalidade do grupo de xeito presencial, esta farase na mesma
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data e hora á totalidade do grupo da seguinte maneira: o grupo que se atopa no centro fará a proba de xeito presencial e o alumnado que estea en

semipresencialidade fará a proba de  xeito telemático, conectando co profesor a través da ferramenta de videoconferencia utilizada para as clases

en streaming e seguindo as instrucións que marque o profesor (cámaras abertas, micros abertos,  pregunta de seguridade, etc) e que garantan a

seguridade da proba.

No CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL, a docencia pasará á modalidade de  TELEFORMACIÓN ou FORMACIÓN

ON-LINE. Neste caso a metodoloxía será a seguinte:

1º.- Os contidos do módulo serán traballados na plataforma MOODLE .

2º.- A plataforma de referencia para o acceso aos materiais complementarios do módulo, a realización e entrega de tarefas, supostos prácticos e

traballos, a realización de probas, a realización de consultas e  como principal canle de comunicación será a AULA VIRTUAL do centro, tal e como

xa se viña realizando  anteriormente en presencial e en semipresencial.

3º.- Para as explicacións dos contidos teóricos do módulo utilizaranse dous instrumentos:

 A ferramenta de videoconferencia EDUXUNTA CISCO WEBEX e/ou a ferramenta de  videoconferencia FALEMOS EDU para continuar coas

clases on-line (que se impartirán seguindo o  horario inicialmente establecido).

4º.- As probas e exames realizaranse de xeito telemático a través da aula virtual ou de xeito oral a través da  plataforma de videoconferencia

utilizada das clases on-line.

5º.- En relación cos mínimos esixíbles que o alumnado deberá acadar, establécense as mesmas que  para a actividade lectiva presencial, sendo

os instrumentos para acadalas os que se adapten á situación

6º.- Respecto aos criterios que se terán en conta á hora de calcular a cualificación de cada trimestre para o  alumnado con dereito á avaliación

continua, estes adaptaranse á docencia on-line ou teleformación da  seguinte maneira:

a) Proba escrita: Terá un peso do 70% da puntuación total da cualificación.

b) Actividades, traballos teóricos ou prácticos sobre os contidos do módulo, producións orixinais de  materiais divulgativos da materia: Cun peso

específico do 30% sobre a puntuación.

Por último, e RESPECTO DA DOCENCIA ON-LINE, establécense as seguintes NORMAS DE ACTUACIÓN E  COMPORTAMENTO:

A docencia On-line ten a mesma consideración que as clases presenciais (e dicir, son clases iguais ás  presenciais), unicamente varía o canle de

comunicación, que en lugar de ser en persoa, realízase mediante  un dispositivo con conexión a internet (ordenador, móbil, tablet, etc).

Polo demais, son sesións de docencia iguais, e de tal xeito as normas de comportamento son as mesmas  que para as clases presenciais.

A inobservancia destas normas suporá a comisión dunha infracción que como tal poderá ser sancionada  de conformidade có réxime sancionador

establecido nas NOF.

A asistencia ás clases on-line é obrigatoria igual que ás presenciais. A non asistencia ás mesmas será  considerada, en principio, una falta de

asistencia non xustificada. Isto queda supeditado a que a alumna/o  dispoña dos medios necesarios e axeitados para poder seguir as clases on-

line.

Normas durante as clases ON-LINE:

- A conexión á sesión será puntual. Farase coa cámara aberta, saudarase e continuación pecharase  o son.

-A conexión manterase durante toda a sesión, e a/o alumna/o poderá desconectarse unha vez  rematada a clase e despois de que a profesora se

despida.

- Para intervir pedirase a palabra a través do foro da ferramenta de videoconferencia ou levantando  a man.

-Se algún/ha alumno/a tivera que abandonar a clase antes de rematar a sesión, comunicará a  desconexión no chat da videoconfencia, ou no foro

habilitado na aula virtual para tales incidencias.  Igualmente cando a conexión se produza despois de comezada a clase.

-As persoas que participen na sesión estarán identificadas co seu perfil, para o cal utilizarán o se  nome e primeiro apelido, co fin de facilitar a

identificación.

- Non se permitirán nin saídas de ton, nin contestacións pouco axeitadas ou irrespetuosas, as faltas  de respecto, e calquera outra conduta que

poida ser sancionable na docencia presencial. En caso  de producirse serán sancionadas segundo o réxime establecido nas NOF.
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