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

Referente lexislativo:

A normativa que tiven en conta á hora de realizar esta programación foi a seguinte:

-Lei Orgánica 2/2006, de Educación (GABE). Principalmente o capítulo V Formación Profesional. Artigos 39 a 44, onde se establecen os principios

xerais da formación profesional, os obxectivos, as condicións de acceso, o contido e a organización da oferta educativa, a avaliación, os títulos e

validacións que se desenvolverán pola lexislación específica.

-Real Decreto 1538/2006, do 15 de Decembro, polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do Sistema Educativo.

-Lei Orgánica 5/2002 do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional.

-Orde do 15 de Xullo do 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, da avaliación da acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial.

-Lei de 2/2002 de 4 marzo de Economía Sostible e a súa complementaria a Lei Orgánica 4/2011 do 11 de marzo.

-Decreto 114/2010 de 1 Xullo, polo que se establece a ordenación xeral da Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia.

Así mesmo, para desenvolver esta programación respecto os seguintes niveis de concreción curricular:

1. Primeiro nivel de concreción curricular: Ensinanzas Mínimas e Currículo Básico establecidas no Real Decreto 1397/2007, do 29 de Outubro, para

o título de Técnico en Emerxencias Sanitarias, á súa vez desenvolvidas polo Decreto 216/2008 polo que se establece o currículo correspondente

ao título de Técnico en Emerxencias Sanitarias. Ademais, tiven en conta a Orde do 12 de Xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o desenvolvemento a avaliación e acreditación académica do alumnado dos

ciclos formativos de formación profesional inicial.

2.Segundo nivel de concreción curricular: Proxecto Educativo de Centro, así mesmo tívose en conta o Proxecto Curricular de Centro e a

Programación Xeral Anual.

3.Terceiro nivel de concreción curricular: Programación de Aula ou Didáctica.

Este Ciclo Formativo, impártese no IES Ricardo Mella, que se atopa situado nos arredores de Vigo, moi próximo ao Hospital Meixoeiro, por iso, non

é casualidade que entre a súa oferta formativa, poidamos encontrar ciclos da rama sanitaria.

O Hospital Meixoeiro englóbase dentro do Complexo Hospitalario do CHUVI formado por outros 4 hospitais máis e dous Centros Especializados.

En canto á xustificación ou necesidade deste Ciclo no ámbito que se encontra ,cabe dicir que Vigo é unha cidade grande con 300.000 habitantes e

uns arredores moi amplos, o que supón un número potencial de pacientes de 437.181.

Por iso, as demandas de atención sanitaria e a posibilidade de encontrarse ante situacións que requiran unha actuación urxente con dispositivos

que funcionen axeitadamente, son maiores que en cidades máis pequenas.

É importante resaltar tamén, que había un gran baleiro formativo neste sector xa que a maioría do persoal que traballaba en emerxencias

sanitarias carecía de formación ou a formación que posuían era moi escasa. De aí a importancia de establecer unha formación regulada que cubra

estes requirimentos sociais para poder garantir unha atención de calidade aos cidadáns.
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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 Técnicas, material e medicación empregada no SVA, así como o seu emprego.Soporte vital avanzado
I

24 9

2 Técnicas, material e medicación empregada no SVA, así como o seu manexo.Soporte vital avanzado
II

24 9

3 Coñecemento dos medicamentos empregados nas situacións de emerxencia: indicacións, vias de
administración e preparación para a súa administración.

Administración de
medicamentos de
emerxencia

18 6

4 Traumatismos: etioloxía, sintomatoloxía e valoración dun paciente con traumatismo. Actuación ante os
diferentes tipos de traumatismos

Atención santaria
urxente ante
traumatismo

21 7

5 Lesións por frío e calor: etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación ante lesións por frío e calorAtención sanitaria
urxente ante lesións
por frío e calor

18 5

6 Lesiòns por electricidade: etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación ante lesións por electricidade.Atención santaria
urgente ante lesións
por electricidade

12 5

7 Lesións por radiacións: etioloxía, sintomtoloxía, valoración y actuación ante lesiones por radiacións.Atención santaria
urxente ante lesións
por radiacións

15 5

8 Lesións por axentes químicos: etioloxía, sintomtoloxía, valoración e actuación ante lesións por axentes
químicos.

Atención santaria
urxente ante lesións
por axentes químicos

15 5

9 Lesións por axentes biolóxicos : etioloxía, sintomtoloxía, valoración e actuación ante lesións por axentes
biolóxicos.

Atención santaria
urxente ante lesións
por axentes biolóxicos

15 5

10 Patoloxía cardíaca: etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación.Atención sanitaria ante
patoloxía cardíaca

17 7

11 Patoloxía dixestiva:etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación.Atención sanitaria ante
patoloxía dixestiva

15 7

12 Patoloxía respiratoria:etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación.Atención sanitaria ante
patoloxía respiratoria

21 8

13 Patoloxía neurolóxica:etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación.Atención sanitaria ante
patoloxía neurolóxica

21 8

14 Patoloxía dos órganos dos sentidos: etioloxía, sintomatoloxía, valoración e actuación.Atención sanitaria ante
patoloxía dos órganos
dos sentidos

15 7

15 Fases do parto: valoración e actuación ante parto inminente.Atención sanitaria ante
parto inminente

21 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Soporte vital avanzado I 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza operacións de apoio ao equipo de saúde no soporte vital avanzado en relación coas patoloxías de emerxencia. 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 Identificouse o material de emerxencias.

CA1.2 Describiuse a utilidade, o funcionamento e o manexo dos equipamentos electromédicos.

CA1.3 Clasificáronse os equipamentos e o material segundo as situacións de emerxencia.

CA1.4 Seleccionouse o material necesario para a ventilación mecánica.

CA1.5 Colaborouse na apertura e no mantemento da vía aérea.

CA1.6 Seleccionouse o material necesario para coller unha vía venosa.

CA1.7 Colaborouse na canalización da vía venosa.

CA1.8 Seleccionouse e preparouse o material e os equipamentos de monitorización.

CA1.9 Seleccionouse e preparouse o material para a realización do rexistro electrocardiográfico.

CA1.10 Determinouse a saturación de oxíxeno do paciente por pulsioximetría.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Indicacións para a administración de oxíxeno medicinal.

 Dispositivos de administración de oxíxeno medicinal.

 Cálculo de consumo de oxíxeno.

 Recoñecemento e uso de material e equipamentos electromédicos.

 Técnicas de hemostasia.

 Particularidades do soporte vital avanzado en pediatría.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Soporte vital avanzado II 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza operacións de apoio ao equipo de saúde no soporte vital avanzado en relación coas patoloxías de emerxencia. SI

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 Identificouse o material de emerxencias.

CA1.2 Describiuse a utilidade, o funcionamento e o manexo dos equipamentos electromédicos.

CA1.3 Clasificáronse os equipamentos e o material segundo as situacións de emerxencia.

CA1.4 Seleccionouse o material necesario para a ventilación mecánica.

CA1.5 Colaborouse na apertura e no mantemento da vía aérea.

CA1.6 Seleccionouse o material necesario para coller unha vía venosa.

CA1.7 Colaborouse na canalización da vía venosa.

CA1.8 Seleccionouse e preparouse o material e os equipamentos de monitorización.

CA1.9 Seleccionouse e preparouse o material para a realización do rexistro electrocardiográfico.

CA1.10 Determinouse a saturación de oxíxeno do paciente por pulsioximetría.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Indicacións para a administración de oxíxeno medicinal.

 Dispositivos de administración de oxíxeno medicinal.

 Cálculo de consumo de oxíxeno.

 Recoñecemento e uso de material e equipamentos electromédicos.

 Técnicas de hemostasia.

 Particularidades do soporte vital avanzado en pediatría.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Administración de medicamentos de emerxencia 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de preparación e administración da medicación de emerxencia, tendo en conta as especificacións farmacéuticas. 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 Identificouse a medicación de emerxencia de uso máis frecuente.

CA2.2 Analizáronse as indicacións da medicación nas situacións de emerxencia sanitaria.

CA2.3 Enumeráronse os efectos adversos da medicación de uso máis frecuente.

CA2.4 Enumeráronse as vías de administración.

CA2.5 Realizouse a preparación da medicación segundo a vía de administración.

CA2.6 Administrouse a medicación sobre manequíns de adestramento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Vías de administración.

 Fármacos utilizados.

 Preparación da medicación.

 Recoñecemento e uso de material.

 Precaucións no uso do material.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Atención santaria urxente ante traumatismo 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por traumatismos e outros axentes físicos, segundo os protocolos de actuación. 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 Valorouse a necesidade de actuar con eficacia para evitar aumento de morbimortalidade.

CA3.2 Describíronse os procedementos para a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA3.3 Identificáronse as lesións atendendo á biomecánica dos traumatismos.

CA3.4 Aplicáronse os protocolos de limpeza e desinfección das feridas.

CA3.5 Describíronse os tipos de vendaxe en relación coa súa función.

CA3.6 Realizáronse vendaxes adaptadas á localización da lesión.

CA3.8 Valorouse a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Traumatismos. Biomecánica do trauma.  Estimación inicial e secundaria.  Politraumatizado.  Traumatismos cranioencefálicos. Atención médica en explosións. Vendaxes: indicacións e tipos.
Técnicas de realización de vendaxes. Coidado e manexo de lesións cutá
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Atención sanitaria urxente ante lesións por frío e calor 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por traumatismos e outros axentes físicos, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a necesidade de actuar con eficacia para evitar aumento de morbimortalidade.

CA3.2 Describíronse os procedementos para a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA3.7 Realizáronse os coidados iniciais ante un paciente con lesións por outros axentes físicos (radiacións, electricidade, conxelacións, etc.).

CA3.8 Valorouse a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Lesións por calor e por frío. Queimaduras.  Golpe de calor.  Hipertermia. Hipotermia. Conxelación. Protocolos de actuación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Atención santaria urgente ante lesións por electricidade 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por traumatismos e outros axentes físicos, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a necesidade de actuar con eficacia para evitar aumento de morbimortalidade.

CA3.2 Describíronse os procedementos para a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA3.7 Realizáronse os coidados iniciais ante un paciente con lesións por outros axentes físicos (radiacións, electricidade, conxelacións, etc.).

CA3.8 Valorouse a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Lesións por electricidade. Factores determinantes da lesión eléctrica.  Mecanismos de lesión.  Alteracións patolóxicas segundo a localización.  Protocolos de actuación en electrocución.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Atención santaria urxente ante lesións por radiacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por traumatismos e outros axentes físicos, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse a necesidade de actuar con eficacia para evitar aumento de morbimortalidade.

CA3.2 Describíronse os procedementos para a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada.

CA3.7 Realizáronse os coidados iniciais ante un paciente con lesións por outros axentes físicos (radiacións, electricidade, conxelacións, etc.).

CA3.8 Valorouse a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Lesións por radiacións. Contaminación. Incorporación. Irradiación. Medidas de protección. Técnicas de descontaminación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Atención santaria urxente ante lesións por axentes químicos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por axentes químicos e biolóxicos, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Clasificáronse os axentes tóxicos.

CA4.2 Relacionáronse os axentes tóxicos cos seus efectos nocivos.

CA4.3 Describíronse as medidas iniciais ante un paciente intoxicado dependendo da natureza, da cantidade e da vía de entrada do axente tóxico.

CA4.7 Describiuse a técnica de descontaminación.

CA4.8 Tívose en conta a seguridade para a propia vida na intervención.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos de axentes químicos. Vías de entrada e lesións. Avaliación do paciente con intoxicación. Actuacións segundo o tóxico e a vía de entrada.

 Medidas de prevención e equipamentos de protección para evitar lesións por axentes químicos e biolóxicos

 Actuación eficiente e segura para evitar a propagación do axente químico e/ou biolóxico e que cause danos ao medio ambiente.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Atención santaria urxente ante lesións por axentes biolóxicos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por axentes químicos e biolóxicos, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Clasificáronse os axentes biolóxicos.

CA4.5 Relacionáronse as vías de exposición e as lesións que producen.

CA4.6 Especificouse a utilidade dos materiais e dos equipamentos de bioseguridade.

CA4.7 Describiuse a técnica de descontaminación.

CA4.8 Tívose en conta a seguridade para a propia vida na intervención.

CA4.9 Identificáronse os signos e os síntomas das lesións producidas por animais.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipos de axentes biolóxicos. Vías de transmisión e lesións. Técnicas de descontaminación e equipamentos de desinfección. Actuación segundo o axente biolóxico e a vía de entrada.

 Mordeduras e picaduras.

 Medidas de prevención e equipamentos de protección para evitar lesións por axentes químicos e biolóxicos

 Actuación eficiente e segura para evitar a propagación do axente químico e/ou biolóxico e que cause danos ao medio ambiente.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Atención sanitaria ante patoloxía cardíaca 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describiuse a patoloxía cardiovascular de urxencia.

CA5.2 Analizouse o algoritmo de actuación nas emerxencias cardiovasculares.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Trastornos cardiovasculares de urxencia: cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca aguda.

 Protocolos de actuación ante patoloxía cardiovascular de urxencia.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Atención sanitaria ante patoloxía dixestiva 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.5 Describiuse a patoloxía dixestiva de urxencia.

CA5.6 Especificáronse os protocolos de actuación nas emerxencias dixestivas.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Patoloxía dixestiva de urxencia: hemorraxias dixestivas e pancreatite aguda.

 Algoritmos de actuación ante a patoloxía dixestiva de urxencia.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Atención sanitaria ante patoloxía respiratoria 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.3 Describiuse a patoloxía respiratoria de urxencia.

CA5.4 Especificáronse os protocolos de actuación nas emerxencias respiratorias.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Patoloxía respiratoria de urxencia: pneumotórax, embolia pulmonar e asma bronquial.

 Protocolos de actuación ante patoloxía respiratoria de urxencia.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Atención sanitaria ante patoloxía neurolóxica 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.9 Describiuse a patoloxía neurolóxica de urxencia.

CA5.10 Analizouse o protocolo de actuación nas emerxencias neurolóxicas.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Alteracións neurolóxicas de urxencia: accidente vascular cerebral (ACV), convulsións e coma.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Atención sanitaria ante patoloxía dos órganos dos sentidos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.7 Describiuse a patoloxía urxente dos órganos dos sentidos.

CA5.8 Especificáronse os algoritmos de actuación nas emerxencias dos órganos dos sentidos.

4.14.e) Contidos

Contidos

 Patoloxía de urxencia dos órganos dos sentidos.

 Algoritmos de actuación ante a patoloxía de urxencia dos órganos dos sentidos.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Atención sanitaria ante parto inminente 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Intervén en situacións de parto inminente, analiza os síntomas que presenta a embarazada e describe os procedementos de actuación. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Enumeráronse as fases do parto.

CA6.2 Describíronse os signos de parto inminente.

CA6.3 Identificáronse e aplicáronse as manobras de apoio ao parto, na fase de expulsión e na de libramento.

CA6.4 Identificáronse os coidados iniciais do neonato e da nai.

CA6.5 Preparáronse os equipamentos e materiais para lles prestar os coidados iniciais á nai e ao neonato.

CA6.6 Identificáronse os principios de hixiene para evitar a aparición de infeccións e aplicáronse no suposto práctico.

CA6.7 Recoñecéronse complicacións na evolución inicial do parto.

4.15.e) Contidos

Contidos

 Fases do parto.

 Complicacións.

 Signos e síntomas de parto inminente.

 Manobras de soporte ao parto.

 Atención ao neonato e á nai.

 Normas de hixiene e prevención de infeccións.

 Traslado de nai e neonato ao centro sanitario.
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Os mínimos esixibles para alcanzar unha avaliación positiva e os criterios de cualificación, están recollidos en cada Unidade Didáctica xunto cos

criterios de avaliación.

Debido a actual situación de emerxencia sanitaria xerada polo COVID19 considero necesario contemplar os diferentes escenarios nos que nos

podemos atopar e a forma de avaliar que será empregada en cada un deles:

En cada avaliación realizarase una valoración de 2 apartados que representarán unha porcentaxe da nota establecida da seguinte maneira:

1.Se a situación permite facer clases prácticas:

-Aspectos procedimentais: Realizarase un exame práctico (guiado por unha lista de cotexo) en cada avaliación onde o alumnado deberá demostrar

a súa capacidade para poñer en practica os procedementos traballados ata ese momento do curso, este apartado representará un 40% da nota da

avaliación

-Aspectos conceptuais: realizarase un examen tipo test / resposta curta por cada UD e un examen ao finalizar a avaliación onde entrarán todos os

contidos traballados cuxo peso será dun 60% do global na nota da avaliación.

E imprescindible aprobar os 2 apartados para acadar unha calificación positiva (nota igual ou superior a 5 puntos nun rango de 0 a 10) na

avaliación.

2.No caso de que as clases sexan presenciais pero non se podan facer prácticas:

-Aspectos conceptuais: realizarase un examen tipo test / resposta curta por cada UD e un examen ao finalizar a avaliación onde entrarán todos os

contidos traballados cuxo peso será dun 70% do global na nota da avaliación.

-Aspectos procedimentais: o alumnado terá que resolver por escrito unha situación plantexada mediante imaxe, video ou datos concretos,cuxo

peso será dun 30% do global na nota da avaliación.

3. No caso de que as clases pasen a ser telemáticas:

Realizaranse as mismas probas de avaliación que no apartado dous pero de forma telemática a través da aula virtual do centro.

A nota final do módulo será a media das 3 avaliacións sempre e cando haxa aprobado cada unha das avaliacións.

De suspender deberá ir a proba extraordinaria de Xuño coa parte suspensa

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

Durante o curso:

Ao alumnado que durante o curso mostre dificultades no seguimento deste módulo, indicaráselle as actividades complementarias/de reforzo, a

realizar para superalo.

En cada Unidade Didáctica, cada alumno/a debe realizar unha exposición individual de dúbidas sobre o tema, que se levará a cabo despois de

traballar sobre os seus contidos.

Preténdese utilizar a corrección dos exames e/ou dos traballos como instrumento para a cualificación, pero tamén para a autoavaliación.

A corrección dos traballos servirá para que cada alumno/a observe, individualmente, os seus erros e resolva as súas dúbidas, e para volver tamén
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sobre aspectos que non quedaron o suficientemente claros.

Actividades de recuperación tras cada trimestre:

Ao final de cada trimestre, os alumnos que no superasen algunha das probas, teórica e/ou práctica, poderán facer unha proba de recuperación

(teórica e/ou práctica). Ou ben, deberán ir a proba extraordinaria de xuño, onde deberán facer un exame de toda a materia impartida.

Alumnado que non logre superar o curso:

Unha vez finalizadas as clases do Módulo, os alumnos que non logren superalo, poderán asistir a sesións de recuperación antes da proba

extraordinaria, onde se traballará con toda a materia impartida durante o curso, aclarando dúbidas, solucionando problemas e traballando máis

coas partes que máis problemas presenten. Así mesmo, realizaránse novamente algunhas das prácticas necesarias para superar o módulo, en

función das necesidades de cada alumno/a.

Proba extraordinaria de Xuño:

Exame teórico tipo test de 80/100 preguntas, de resposta única, no que cada 3 respostas incorrectas restarán unha pregunta correcta.

Representará o 60% da nota.

Exame práctico, no que deberán resolver un suposto práctico proposto, e demostrar a súa capacidade de actuación ante unha situación de

emerxencia. Este exame representará o 40% da nota.

É necesario superar ambas probas (cunha calificación igual ou superior a 5 puntos nun rango de 0 a 10) para superar o módulo.

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

O módulo ten unha duración de 227 horas, que equivalen a 272 sesión; aqueles alumnos cun total de faltas que superen o 10% da duración total

do módulo é dicir 27 sesións, perderán o dereito a avaliación continua e para eles establécese que:

Deberán realizar unha proba extraordinaria de Xuño, no que haberá:

-Exame teórico tipo test de 80/100 preguntas de resposta única (onde se reflictan os contidos básicos da materia), no que cada 3 preguntas

incorrecta restarán unha pregunta correcta. Representará o 60% da nota.

-Exame práctico, no que deberán resolver un suposto, para demostrar a súa capacidade de actuación ante unha situación de emerxencia. Este

exame representará o 40% da nota.

É necesario, superar as dúas partes (cunha nota de 5 como mínimo nun rango de 0 a 10) para superar o Módulo.

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

Para facer un seguimento da programación, faráse unha análise das clases, onde se irán analizando unha serie de datos:
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-Cumprimento da temporalización.

-Se as actividades propostas son atractivas e motivadoras para os alumnos.

-Incidencias salientables.

-Ideas que xurdan para mellorar a programación.

-Resultados que se van recollendo das probas realizadas polos alumnos, para ver se a metodoloxía está a funcionar ou pódese/debe cambiar algo.

Tal e como se recolle na Orde do 12 de Xullo de 2011, artigo 23 de Programacións de módulos profesionais, apartado 5:

Realizaránse reunións de departamento mensuales, para ir facendo unha valoración do funcionamento das programacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido na Orde do 5 de Xullo do 2011, o equipo docente do ciclo realizará unha avaliación inicial a finais do mes de Outubro ou

principios de Novembro,

Todo o tratado na sesión de avaliación inicial e os acordos que adopte o equipo docente recolleranse nunha acta, da que 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 articulo 16 desta orde.

O comezo do curso realizarase unha proba de coñecementos previos de resposta V/F sobre os contidos a traballar no módulo durante todo o

curso. Os resultados serviran para establecer o punto de partida no proceso de aprendizaxe.

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

Dun xeito xeral, enunciaremos unha serie de criterios básicos de actuación:

-Interacción entre profesor e alumno:

 Potenciando o diálogo, xerando un clima distendido na aula que proporcione aos alumnos a seguridade e confianza necesarios para que a

comunicación sexa fluída.

 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 que permitan unha correcta aplicación dos contidos aprendidos, con previsión de tempo bastante para traballar con

diferentes exemplificacións 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, tal que permitan a consecución dos obxectivos propostos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as unidades trataránse temas transversais, tales como Educación para a Paz, Educación en Valores, Igualdade...

É un módulo onde a materia facilita incluír estes temas, polo que se fará referencia sempre a outras realidades, favorecendo e potenciando nos

alumnos a capacidade de empatía, o respeto, a igualdade de xéneros, a tolerancia, a asertividade.
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Así mesmo participaremos nos días elixidos polo claustro participando e traballando sobre os temas sinalados, a modo de exemplo podería citar:

25 de Novembro día Contra a Violencia de Xénero

10 de Decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

30 de Xaneiro: Día da Paz.

8 de Marzo: Día Internacional da Muller Traballadora.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

departamentos. Trataremos de facer:

-Conferencias:

 Datas: variarán en función da dispoñibilidade dos conferenciantes.

 Obxectivo: que os alumnos coñezan outros ámbitos das emerxencias e lles sirva de motivación e estímulo para mellorar a súa formación.

 Materiais: Investigación previa en clase sobre o campo onde traballe o conferenciante ( mundo en desenvolvemento...) investigación sobre a

organización para a que traballe, elaboración de preguntas para realizar tras a charla ou conferencia.

-Trataremos de traer a:

 Especialistas en coordinación de emerxencias.

 Persoal sanitario que traballe en Cooperación Internacional (Médicos sen Fronteiras, Médicos Mundi, UNICEF...)

Persoal de Protección Civil

Médicos especialistas nalgúns dos campos de atención sanitaria que imos tratar.

3.Simulacro:

Organizado en colaboración cos profesores dos outros módulos do ciclo simulando unha catástrofe e tendo que poñer en marcha todo un plan de

emerxencias

Datas: Finais do segundo trimestre, principios do terceiro.

Obxectivos:

1.Que os alumnos, poñan en práctica os coñecementos adquiridos durante o Ciclo e poidan vivir supostos de emerxencia, dende os distintos

puntos da crisis (área de organización, socorro, evacuación, etc)

2.Promover o Ciclo entre os alumnos do instituto e de fóra, si acaso, tentando a súa promoción, dende simulacros con axuda externa, doutras

institucións, tales como do 061 e  Protección Civil, para dispór dos seus recursos e aproximarse máis a un caso real.

10.Outros apartados

10.1) COVID19

Debido a crise sanitaria que estamos a vivir no a partado 5 "criterios de cualificación" detallo a forma de avaliar en casa un dos posibles

escenarios.

Ademáis,  dende o principio de curso o alumnado será dado de alta na aula virtual do centro.

empregarase para subir recursos cos que traballaremos na aula, de tal xeito, que o alumnado estea familiarizado co seu uso en caso de que as

clases tiveran que pasar a ser telemáticas.
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