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

A competencia xeral deste título consiste en trasladar pacientes aos centros sanitarios, prestar atención básica sanitaria e psicolóxica no contorno

prehospitalario, levar a cabo actividades de teleoperación e teleasistencia sanitaria, e colaborar na organización e no desenvolvemento dos plans

de emerxencia, dos dispositivos de risco previsibles e da loxística sanitaria ante unha emerxencia individual ou colectiva, ou unha catástrofe.

Estas persoas exercen a súa actividade profesional no sector sanitario público e privado:

- traslado de pacientes ou vítimas

- prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial

- colaboración na preparación e no desenvolvemento da loxística sanitaria ante emerxencias colectivas ou catástrofes

- así como participando na preparación de plans de emerxencia e dispositivos de risco previsible do ámbito da protección civil

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Principios de psicoloxía, xeral e aplicada,e recoñecemento das distintas disfuncións do comportamentoIntroducción á
Psicoloxía e e
disfuncións do
comportamento

18 25

2 Elementos e técnicas da comunicación, habilidades sociais e a relación sanitario - pacienteA comunicación e o
apoio psicolóxico

16 25

3 Primeros auxilios psicolóxicos ás victimas de emerxencias e control de situacións de criseApoio psicolóxico ás
víctimas de
emerxencias e
catástrofes

15 25

4 Psicoloxía do traballo en equipo e estrés dos intervenientes nunha situación de emerxenciaApoio psicolóxico aos
equipos de
intervención

14 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción á Psicoloxía e e disfuncións do comportamento 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as disfuncións do comportamento tendo en conta os principios da psicoloxía xeral. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Clasificáronse os tipos de personalidade.

CA1.2 Identificáronse as etapas no desenvolvemento da personalidade.

CA1.3 Diferenciáronse as teorías sobre o desenvolvemento da personalidade.

CA1.4 Establecéronse os mecanismos de defensa da personalidade.

CA1.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción.

CA1.6 Describíronse as alteracións do comportamento ante situacións psicolóxicas especiais.

CA1.7 Transmitiuse serenidade e empatía.

 CA1.8 Aplicáronse técnicas de negociación

4.1.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento da personalidade.

 0Reaccións psicolóxicas e do comportamento.

  Negociación.

  Asertividade.

  Empatía.

  Trastornos máis frecuentes: estrés postraumático, estrés agudo, crise de angustia, trastornos disociativos, depresión e afrontamento.

  Fases sociais do afrontamento de catástrofes colectivas: Fase previa e de alerta. Choque e reacción. Adaptación e poscatástrofe. Emerxencia e resolución contemporánea.

 Etapas evolutivas do ser humano.

 Principios da atención psicolóxica.

 Mecanismos de defensa da personalidade.

 Experiencias asociadas ao proceso de enfermar.
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Contidos

 Mecanismos psicolóxicos de adaptación ante a vivencia de doenza.

 Reacción emocional desaxustada.

 Reacción neuropatolóxica duradeira.

 Reacción psíquica grave.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A comunicación e o apoio psicolóxico 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza técnicas de comunicación, para o que selecciona os recursos comunicativos máis axeitados a cada escenario. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse elementos de intervención na teoría da comunicación.

CA4.2 Establecéronse as diferenzas entre as canles comunicativas e os tipos de comunicación.

CA4.3 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de escoita e de resposta na asistencia a unha persoa afectada en diversos escenarios.

   CA4.3.1 Seleccionaronse e aplicaronse técnicas de escoita na asistencia

   CA4.3.2 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de resposta na asistencia

CA4.4 Describíronse as connotacións da psicoloxía do traballo en equipo.

CA4.5 Definíronse os principios básicos da comunicación entre persoal sanitario e persoas afectadas.

CA4.6 Aplicáronse as medidas de control que cumpran onde existan dificultades de comunicación.

CA4.7 Detectáronse hipotéticas vítimas de malos tratos, logo da comunicación verbal e non verbal coas persoas implicadas.

CA4.8 Elaborouse un protocolo de comunicación para informar sobre axuda psicosocial.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos da comunicación.

 Tipos de comunicación.

 Dificultades da comunicación.

 Habilidades básicas que melloran a comunicación interpersoal.

   Estilos da comunicación

   Escoita activa

 Técnicas de comunicación e relación en grupo.

 Desenvolvemento de técnicas de dinámica de grupos.

 Comunicación entre persoal sanitario e pacientes.

   Comunicación con poblacions especiais
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Contidos

   Comunicación con persoas con enfermidade mental

 Indicativos de malos tratos físicos e psíquicos na comunicación verbal e non verbal con pacientes.

 Información á poboación: preventiva, en emerxencias, medios de comunicación, rumores e información.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Apoio psicolóxico ás víctimas de emerxencias e catástrofes 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica os primeiros auxilios psicolóxicos a persoas supostamente afectadas por unha emerxencia ou catástrofe, empregando a técnica máis apropiada a cada
situación de crise. 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 Identificáronse os comportamentos máis comúns en pacientes afectados por unha emerxencia ou catástrofe.

CA2.2 Establecéronse as reaccións psicopatolóxicas máis frecuentes en persoas afectadas.

CA2.3 Relacionouse a psicopatoloxía amosada coa atención psicolóxica que deba recibir a persoa afectada.

CA2.4 Describíronse os criterios aplicados nos primeiros auxilios psicolóxicos.

CA2.5 Identificáronse as respostas emocionais segundo os factores que actúen.

CA2.6 Analizáronse as estratexias de control emocional e de carácter relixioso.

CA2.7 Identificáronse e describíronse as funcións dun equipo de axuda psicosocial.

CA2.8 Empregáronse habilidades básicas para controlar situacións de dó, de agresividade, de ansiedade, de angustia ou de emocións non desexadas.

CA2.9 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos.

CA2.10 Identificáronse situacións de emerxencia psiquiátrica que leven consigo problemas de agresividade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Factores de estrés.

 Obxectivos do apoio psicolóxico.

 Manifestacións individuais en catástrofes: físicas, cognitivas, emocionais e de conduta.

 Técnicas de relaxación.

 Control de situacións de crise, dó, tensión, agresividade, ansiedade e angustia.

 Primeiros auxilios psicolóxicos.

 Comportamento da poboación ante unha catástrofe: reacción de conmoción-inhibición-estupor, reacción de pánico, medo colectivo e éxodos.

 Intervención psicolóxica en familiares.

 Control emocional e de carácter relixioso (CA 2.6 Analizáronse as estratexias de control emocional e de carácter relixioso)
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Apoio psicolóxico aos equipos de intervención 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Presta atención psicolóxica aos equipos de intervención. SI

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 Clasificáronse os factores dun cadro de estrés que poidan padecer os equipos de intervención.

CA3.2 Describiuse a síndrome da persoa queimada .

CA3.3 Describiuse o concepto de traumatización vicaria.

CA3.4 Identificáronse os obxectivos do apoio psicolóxico que recibe o equipo de intervención.

CA3.5 Explicáronse os fundamentos das técnicas de apoio psicolóxico aos equipos de intervención.

CA3.6 Detalláronse as técnicas de apoio psicolóxico ao equipo de intervención.

CA3.7 Aplicáronse técnicas de apoio psicolóxico.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Configuración e funcións do equipo psicosocial.

 Papel do persoal sanitario.

 Obxectivos do apoio psicolóxico.

 Psicoloxía do traballo en equipo.

 Desenvolvemento de técnicas de dinámica de grupos.

 Estrés e estratexias de afrontamento.

 Síndrome da persoa queimada.

 Traumatización vicaria.

 Técnicas de axuda psicolóxica para os equipos de intervención.
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Os mínimos esixibles para acadar unha cualificación positiva e superar o módulo son os criterios de avaliación indicados para cada unidade

didáctica no apartado de avaliación. É necesario superar os instrumentos de avaliación asociados a estes mínimos esixibles (acadar un 5 sobre 10

como mínimo).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

-Proba Escrita: En cada avaliación realizarase unha  ou dúas probas escritas. Esta proba consistirá en preguntas curtas e/ou de asociación de

conceptos e/ou tipo test. No caso de ser tipo test as respostas mal contestadas restan. Esta proba representará o 80% da cualificación final. No

caso de haber máis dunha proba escrita é imprescindible ter aprobados as dúas probas para aprobar a avaliación.

-Actividades aula, traballos ou supostos prácticos: 20%  da cualificación final. A cualificación obtida neste apartado só se sumará si se acada como

mínimo un 5 sobre 10  na proba escrita.

 A cualificación será un número enteiro. Se o decimal que acompaña á cualificación é inferior a 0.5, o número enteiro resultante será o

inmediatamente inferior. Se o decimal que acompaña á cualificación da unidade é igual ou superior a 0.5 o número enteiro resultante será o

inmediatamente superior. Se algunha unidade didáctica tivese unha cualificación menor a 5 sobre 10, a cualificación final da avaliación non poderá

ser superior a 4 (suspenso). A detección constatable de copia nas probas escritas suporá automaticamente o suspenso no dito instrumento de

avaliación.

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

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

O alumnado que non supere a cualificación positiva (maior ou igual a 5 sobre 10) nalgunha avaliación deberá realizar actividades de recuperación

antes do final da 3ª avaliación (xuño). Estas actividades consistirán nunha proba escrita similar ás realizadas ao longo do curso. A través desta

proba o alumnado deberá superar os criterios de avaliación considerados mínimos esixibles que non foron alcanzados. Para superar unha

avaliación negativa será necesaria a consecución dun mínimo de 5 sobre 10 na proba. O alumnado que non supere o módulo en periodo ordinario

deberá presentarse en xuño a unha proba de avaliación final na que se avaliarán as avaliacións non superadas, sendo imprescindible a

consecución dos criterios de avaliación considerados mínimos exixibles. Para ter unha avaliación positiva nesta proba final se deberá acadar un

mínimo dun 5 sobre 10 en cada parte. No caso de que a cualificación obtida sexa inferior

a 5 sobre 10, a cualificación final non poderá ser superior a 4 (suspenso). Todos os alumnos deben realizar as probas escritas na data e horas

propostas.

No suposto de que un alumno ou alumna non superase o módulo, propoñeranse actividades de recuperación no período previsto a tal fin pola

normativa vixente. Estas actividades concretaranse para cada alumno/a en particular tomando como referencia os obxectivos xerais do módulo e

os contidos non adquiridos, as cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe e as medidas de reforzo educativo.

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

Todos os alumnos con pérdida de dereito a avaliación continua, deberán acudir á proba extraordinaria no mes de Xuño.

Esta proba escrita  consistirá nun examen teórico tipo test e ou preguntas curtas e ou verdadeiro ou falso. En caso de ser tipo test as preguntas

mal contestadas restan. Para poder aprobar o módulo necesitarán acadar unha nota mínima dun 5 neste exame.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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De forma xeral, enunciaremos unha serie de criterios básicos de actuación:

-Interacción entre profesor e alumno, potenciando o diálogo e xerando un clima distendido na aula, que proporcione seguridade e confianza para

conseguir unha comunicación axeitada.

-Ser sensible ás propostas do alumnado, ás súas dúbidas, opinións e necesidades.

-O traballo debe formularse dende unha perspectiva globalizadora, que axude a encontrar sentido e a facer máis funcional a aprendizaxe dos

alumnos.

-A adaptación ás diferenzas individuais, mediante a utilización intencionada de estratexias didácticas diversificadas (darlle actividades de reforzo

educativo), en función da axuda que cada alumno necesite nun momento determinado. Un número de actividades tal que permitan unha correcta

aplicación dos contidos aprendidos, con previsión de tempo abondo para traballar con diferentes exemplos, sobre todo cando se trate de contidos

de carácter abstracto. Estas actividades, poderán ser de reforzo, consolidación e ampliación.

Deseño de actividades que permitan a observación do proceso de aprendizaxe e, polo tanto a avaliación continuada dese proceso.

A partir desa avaliación, realizar as unións e as modificacións oportunas que permitan que poidan conseguir os obxectivos propostos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase un cuestionario non avaliable ao inicio do curso para determinar os coñecementos previos sobre os contidos do módulo cos que parte

cada alumno/a. Así mesmo, o cuestionario inicial brindará a posibilidade de coñecer as características do alumnado que poidan ser de interés.

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

No caso de alumnos/as nos que se detecte a necesidade de reforzo educativo tras a avaliación inicial, adaptaranse aqueles aspectos do proceso

de ensino-aprendizaxe susceptibles de modificación 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

A práctica educativa tamén terá os seguintes obxectivos:

- Educación para a igualdade entre homes e mulleres e a integración do alumnado con discapacidade.

- Educación para o respecto á diversidade sociocultural, relixiosa e sexual.

- Educación para a convivencia.

- Educación para a saúde laboral.

- Educación ambiental.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Todas estas actividades realizaranse en coordinación con todos os profesores do ciclo,  tanto do departamento de sanitario coma doutros

departamentos.

Intentaremos realizar as seguintes actividades complementarias:

Charla dun loxista de MSF que nos transmita a importancia do seu traballo nunha situación de catástrofe

Visita á Central de coordinación de Urxencias sanitarias de Galicia - 061 (onde poderán ver como funciona unha central de coordinación dun SEM),

visita á base da Axencia Gallega de Emerxencias (AXEGA) para coñecer o camión que se desplaza ás situacións de emerxencia, visita á base do

Servizo de Guardacostas de Galicia (para que coñezan o seu funcionamento e os medios que utilizan (terrestes, márítimos e áreos). Intentarase
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coordinar estas visitas na misma xornada lectiva, xa que supón o desplazamento do alumnado a Santiago de Compostela e as centrais de todos

estes organismos teñene base na captital Galega

Simulacro:

Ao final do curso, é probable que realicemos un simulacro onde trataremos de poñer en práctica todos os coñecementos traballados no módulo,

onde trataremos tamén de poñer en práctica os coñecementos adquiridos no resto dos módulos que conforman o ciclo. Cada alumno asumirá un

rol dentro do simulacro, segundo os módulos que esté cursando (xa que, ao ser oferta modular, non todos os alumnos teñen os misms módulos

cursados). Cunha preparación previa, formularase a situación de emerxencia a traballar no simulacro, e os alumnos deberán de resolver con éxito

esta práctica baixo o mando do profesorado do ciclo, que colaborará no simulacro.

Todas estas actividades estarán suxetas a como evolucione a situación sanitaria actual

10.Outros apartados

10.1) Crise Sanitaria

Por mor da  crise sanitaria que estamos a vivir e ante a incerteza de cómo evolucione a situación contemplamos a posibilidade de tres escenarios:

normalidade, confinamento e semipresencialidade. Independentemente do escenario, dende o comezo do curso empregarase a aula virtual como

ferramenta clave para comunicarse e colgar os contidos relacionados cas unidades. Neste sentido será necesario confirmar na Avaliación inicial

que  todo o alumnado ten a súa disposición ordenador e conexión a internet así como un coñecemento adecuado das ferramentas dixitais. As

posibles dificultades serán postas en coñecemento da Xefatura de Estudos.

Escenarios:

-Normalidade: Implica o desenvolvemento da programación tal e como se especificou con anterioridade e de xeito presencial.

-Confinamento grupal: Implica a continuación, para todo o alumnado, do proceso de ensino-aprendizaxe de modo telemático. Para iso

empregarase fundamentalmente a aula virtual (ca que xa estarían familiarizados), o correo electrónico e videoconferencias...De considerarse

necesario a impartición de clases a través de videoconferencias manteríanse os horarios das sesións presenciais.

En caso de que a actividade non presencial sexa para so un número indeterminado de alumnos seguirase o desenvolvemento do curso mediante a

aula virtual ca creación dun foro de dúbidas específico para ese alumnado.

-Semipresencialidade: Implica a división do alumnado en dúas quendas de 6 alumnos. Estes grupos rotarán semanalmente  entre a asistencia ó

centro para continuar cos contidos e a realización de actividades  vía telemática, preferentemente aula virtual. Asemade, disporase de titorías

presenciais para todo o alumnado que na semana que lle toque traballo telemático poida consultar dúbidas presencialmente.

Instrumentos de Avaliación:

Serán aqueles que aparecen na programación e os mesmos para os tres escenarios. Sen embargo ante unha imposibilidade de realización de

probas presenciais  será necesaria a adaptación das probas ao contexto dixital: aula virtual e/ou videoconferencias.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- 13 -


