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

CM. EMERXENCIAS SANITARIAS:

Estas persoas exercen a súa actividade profesional no sector sanitario público e privado relacionado co traslado de pacientes ou vítimas, e a

prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial, coa 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.

Este módulo profesional contén a formación de soporte necesaria para desempeñar a función de prestación do servizo. Esta función abrangue

aspectos como:

Preparación de pacientes.

Traslado de pacientes.

Execución do servizo.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

Traslado de pacientes. Atención sanitaria.
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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 Estudiaremos as funcións básicas relacionadas co compromiso vital: a conciencia, a respiración e a circulaciónSignos de compromiso
vital

110 35

2 Estudiaremos as técnicas de soporte vital básico, incluido o intermedio, tanto en adulto como pediátricoAplicación de técnicas
de soporte vital básico

110 35

3 Estudiaremos os métodos de triaxe.Atención sanitaria a
múltiples víctimas

66 20

4 Estudiaremos como actuar frente a determinadas lesións ocurridas ante unha catástrofeAtención sanitaria en
catástrofes

33 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Signos de compromiso vital 110

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os signos de compromiso vital en relación co estado do paciente. 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 Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas.

CA1.2 Identificáronse as condicións de funcionamento axeitadas da ventilación e da osixenación.

CA1.3 Describiuse a fisioloxía do sangue e a coagulación.

CA1.4 Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxias.

CA1.5 Describíronse procedementos para avaliar o estado neurolóxico do paciente.

CA1.6 Tomáronse as constantes vitais e rexistráronse.

CA1.7 Identificouse a secuencia de actuación segundo o protocolo establecido polo Comité Internacional de Coordinación sobre Reanimación (ILCOR).

CA1.8 Actuouse con eficiencia e firmeza, e amosouse seguridade no control da situación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fisiopatoloxía do proceso respiratorio.

 Fisiopatoloxía da circulación.

 Fisiopatoloxía neurolóxica: alteracións do nivel de consciencia.

 Signos de compromiso vital en persoas adultas, de idade infantil e lactantes.

 Proceso de valoración ABC (Airway Breathing Circulation).

 Toma de constantes vitais.

 Valoración do estado neurolóxico: escala AVDN e escala de Glasgow.

 Protocolos de exploración.

 Actuación con seguridade e demostración de autoconfianza.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Aplicación de técnicas de soporte vital básico 110

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de soporte vital básico segundo a idade do paciente, e descríbeas en relación co obxectivo procurado. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Definíronse os elos da cadea de supervivencia.

CA2.2 Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar (RCP) básica e instrumental.

CA2.3 Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio.

CA2.5 Aplicáronse técnicas de soporte circulatorio.

CA2.6 Realizouse desfibrilación externa semiautomática.

CA2.7 Aplicáronse medidas posteriores á reanimación.

CA2.8 Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección persoal.

CA2.9 Valoráronse con rigor as circunstancias de cesamento da RCP.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Parada cardiorrespiratoria.

 0Medidas posteriores á reanimación.

  Aplicación de normas e protocolos de seguridade e de autoprotección.

  Normativa específica de DESA e RCP.

 Control da permeabilidade das vías aéreas.

 Técnicas de apertura da vía aérea.

 Técnicas de limpeza e desobstrución da vía aérea.

 Electrofisioloxía cardíaca básica. Trastornos do ritmo.

 RCP pediátrica e en persoas adultas, básica e instrumental.

 Indicacións do soporte ventilatorio.

 Permeabilización da vía aérea con dispositivos orofarínxeos.
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Contidos

 Desfibrilación externa semiautomática (DESA).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Atención sanitaria a múltiples víctimas 66

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica criterios de clasificación de vítimas, e relaciona os recursos existentes coa gravidade e a coa probabilidade de supervivencia. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definiuse o concepto de triaxe.

CA3.2 Explicáronse os obxectivos da primeira e segunda triaxe.

CA3.3 Explicáronse os métodos de triaxe inicial clasificados segundo o seu fundamento operativo.

CA3.4 Aplicouse un método de triaxe simple para facer a primeira clasificación das vítimas.

CA3.5 Describiuse a codificación e a estrutura das tarxetas de triaxe.

CA3.6 Describíronse os métodos de identificación das vítimas.

CA3.7 Déuselle prioridade á evacuación das vítimas e seleccionouse o medio de transporte axeitado.

CA3.8 Tomáronse decisións eficientes con rapidez.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Triaxe.

 Obxectivos e principios sanitarios da triaxe

 Primeira e segunda triaxe.

 Posto de triaxe.

 Valoración por criterios de gravidade.

 Clasificación de métodos de triaxe inicial segundo o seu fundamento operativo.

 Categorización das vítimas e procedemento de etiquetaxe.

 Codificación e estrutura das tarxetas de triaxe.

 Toma de decisións con rapidez.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Atención sanitaria en catástrofes 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Clasifica as accións terapéuticas na atención a múltiples vítimas en relación coas principais lesións, segundo o tipo de suceso. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse o ámbito de intervención.

CA4.2 Valorouse a información para iniciar o proceso asistencial.

CA4.3 Describíronse os obxectivos terapéuticos xerais na medicina de catástrofe.

CA4.4 Explicáronse as accións terapéuticas que se executan en cada sector asistencial.

CA4.5 Relacionouse a natureza da catástrofe cos mecanismos lesionais.

CA4.6 Describíronse as principais lesións segundo o tipo de catástrofe.

CA4.7 Definiuse a cadea de supervivencia e precisouse a utilidade de cada un dos seus elos.

CA4.8 Describíronse os procedementos para a montaxe dun hospital de campaña.

CA4.9 Relacionouse a información recibida co procedemento de intervención.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Urxencia e emerxencia.

 Sistema integral de urxencias e emerxencias (SIE).

 Decálogo prehospitalario.

 Cadea de supervivencia.

 Mecanismos lesionais segundo a natureza da catástrofe.

 Obxectivos terapéuticos xerais na medicina de catástrofe.

 Obxectivos terapéuticos nas áreas de rescate, socorro e base.
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Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva no presente módulo, evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe

dun xeito equilibrado; e cun grao de participación activa nas actividades que se desenvolverán ó longo do curso.

Para a superación do Módulo, será necesario ter alcanzado os mínimos exixibles establecidos en cada Unidade Didáctica impartida durante o

curso.

Para cualificar ó alumno aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación:

 -Proba escrita (PE) alcanzará un valor do 70% da nota máxima.

O tipo de exames a realizar( considerados como probas escritas ) consistirán en: exames teóricos tipo test( cada 2  preguntas mal contestadas

invalidan  1 pregunta bien contestada) tendo en conta que cada pregunta ten un valor de 0,125 puntos cada unha; e/ou pregunta curta ou de

desarrollar.

 -Traballos, exercicios na aula, proba práctica alcanzará un valor do 30%  da nota máxima.

Considérarase  aprobado ou superada cada avaliación, se supera os mínimos exixidos e obten unha calificación de 5 (sobre 10) ou superior, en

cada unha das probas anteriormente citadas.

A nota obtida en cada avaliación, resultará da suma total das notas que o alumno /a obteña en cada un dos criterios de avaliación que se impartan

nese trimestre.

A nota final do módulo obterase de facer a media aritmética das tres avaliacións, sempre que se aprobase cada unha delas.

Ó tratarse de avaliación continua, tamén se terá en conta as notas acadadas na primeira e na segunda avaliación, que farán media coa da terceira,

sempre e cando estean superadas. Desta maneira, a nota da terceira avaliación coincidirá coa nota final do módulo; se é superior a 5.

* Para realizar a ponderación das notas de cada unha das unidades didácticas exixirase obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 nas

probas escritas, e a superación do 50% de cada un dos apartados das táboas de observación.

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 suspenda algunha das avaliacións, poderá realizar as actividades de recuperación correspondentes no período destinado ás

mesmas, entre a terceira avaliación e a final. O equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que servirá de base para o

deseño das correspondentes actividades, que inclúen, se é o caso, a repetición de actividades prácticas suspensas ou non realizadas.

Neste período fixarase a data do exame, escrito e/ou práctico, que servirá para evidenciar a consecución dos resultados de aprendizaxe non

acadados na terceira avaliación. Precisarase unha nota igual ou superior a 5 para acadar unha avaliación final positiva.

Actividades de recuperación, despois de cada trimestre:

Ao final de cada trimestre daráselles , aos alummnos/as que non superan algunha das probas , tanto teóricas coma prácticas; a posibilidade de

facer unha proba de recuperación, tanto teórica coma práctica. De non superar esta proba, terá que ir a proba extraordinaria de xuño, onde se fará

un exame de toda a materia impartida ó longo do curso.

Os criterios de cualificación da recuperación consistirán, ao igual que na avaliación ordinaria en:
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- Proba escrita ( 70%)

- Traballos exercicios na aula( 30%)

Considerase aprobado ou superado o modulo se supera os mínimosexixidos e obtenunha cualificación de 5(sobre 10) ou superior en cada unha

das probas anteriormente citadas.

Alumnado que non logre superar o curso:

unha vez finalizadas as clases do módulo, os alumnos que non logren superalo deberían asistír a unhas sesións de recuperación antes da proba

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

partes que presenten maiores dificultades. Así mesmo, realizaránse novamente algunhas das prácticas necesarias para superar o módulo, en

función das necesidades de cada alumno/a.

A asistencia a estas sesións de reforzo será obligatoria.

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

A perda de avaliación continua virá definida pola non asistencia ao 10% das sesións do módulo.

O alumnado que se atope nesta situación, fará unha proba final específica de cada unha das unidades didácticas do módulo. Esta proba constará

de dúas partes: teórica e práctica. Ambas se realizaran ao remate do curso, antes da avaliación final, nas datas sinaladas polo Departamento de

Sanidade.

DEBERÁN REALIZAR UNHA PROBA EXTRAORDINARIA EN XUÑO consistente en:

- unha proba teórica que  terá unha duración de dúas horas. Precisarase unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das unidades didácticas

para acadar unha avaliación final positiva.

Poderá consistir en preguntas tipo test de resposta única, onde cada pregunta correcta vale 0,125 puntos e cada 2 respostas incorrectas invalidan

1 resposta correcta. Tamen poderá tratarse de pregunta curta ou desarrollar.

- unha proba práctica levarase a cabo únicamente no caso de superar a proba teórica. As datas serán indicadas polo departamento de Sanidade,

xa que terá lugar en varios días. Poderá consistir en resolver un caso práctico (por escrito) proposto pola profesora, e o alumno/a terá que

demostrar a sua capacidade de resolución ante unha situación de emerxencia. Éste exame representará o 30% da nota.

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

Para a realización do seguimento da programación utilizarase a aplicación informática da Consellería de Educación, informando mensualmente nas

reunións de equipo docente do grao de cumprimento da mesma.

No caso de modificacións significativas na programación, xustificaranse debidamente e deixarase constancia na acta de reunión do equipo docente

ou do Departamento da familia profesional.

Ao final de curso, a profesora realizará a memoria final do módulo, segundo o modelo establecido, na que se incluirán todas as propostas de

mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da Orde do 12 de xullo de 2011, ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará

unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto coñecer as características individuais do mesmo, a súa formación previa e as

súas capacidades. En consecuencia, adicaranse os primeiros días de curso á observación e rexistro daquelas circunstancias que poidan ser

obxecto de tratamento para a mellora do proceso educativo. Ademais, durante as primeiras sesións, pasaráselle ao alumnado un cuestionario de

avaliación inicial co que se pretende obter información acerca de factores persoais (nivel de estudos, expectativas ...), laborais (se é que traballa...),

e socioculturais (intereses, afeccións ...).

Na reunión de avaliación inicial poñerase en común a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias

especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. O tratado nesta sesión e os

acordos adoptados polo equipo docente recolleranse nunha acta segundo se desenvolve no artigo 16 da orde mencionada.

Logo desta avaliación realizada ao inicio do curso, ao comezo de cada unidade didáctica avaliaranse, a través de diferentes actividades, as ideas

previas do alumnado en relación á materia a tratar. Deste modo, o proceso educativo partirá dos coñecementos xa adquiridos, procurando

aprendizaxes significativos.

Ao longo do curso levarase a cabo unha avaliación continua para poder detectar as posibles dificultades do alumnado durante o proceso de ensino

e aprendizaxe e, en consecuencia, adoptar as medidas de reforzo educativo oportunas.

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

Dependendo das necesidades específicas e individuais do alumnado, poderán poñerse en práctica diferentes medidas de reforzo educativo:

adecuación, tanto da metodoloxía coma dos recursos e materiais utilizados; flexibilización dos tempos asignados a cada unidade didáctica e á

consecución dos obxectivos propostos; adecuación dos espazos na aula, eliminando barreiras que dificulten a mobilidade e a comunicación;

adaptación dos instrumentos de avaliación ás necesidades e capacidades potenciais dos alumnos e alumnas.

Por outra banda, farase fincapé en que o alumnado desenvolva e poña en práctica actitudes fundamentais para a súa futura práctica profesional.

Nesta senso, favorecerase a creación dun ambiente de traballo cooperativo e de axuda mutua, que integre a aquel alumnado con diversidade de

intereses e capacidades.

En calquera caso, estas medidas non poderán afectar de forma significativa á consecución dos resultados de aprendizaxe previstos para cada un

dos módulos profesionais.

Cómpre ter en conta nesta liña as distintas orixes e tipos de acceso ao ciclo do noso alumnado, dado que este aspecto influirá no aumento da

diversidade nas aulas, en canto á disparidade das aprendizaxes adquiridas.

Ao tratarse neste caso dun ciclo modular non ten cabida  a proposición de solicitude de flexibilidade horaria, tal e como se establece na Orde do 12

de xullo de 2011

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo do presente módulo e durante todo o curso traballaranse diferentes aspectos relacionados coa educación en valores. Deste modo,

teranse en conta non só os contidos recollidos explicitamente no currículo do módulo, senón tamén aqueles vinculados directa ou indirectamente

coas competencias profesionais asociadas ao mesmo.

Durante todo o curso traballaranse diferentes aspectos relacionados coa educación en valores:

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Educación para a igualdade: Os contidos relacionados coa educación para a igualdade estarán presentes durante todo o proceso

educativo. A través deles promoverase a aceptación das diferenzas e a non discriminación por razón de sexo, orixe, crenzas ou calquera outra

circunstancia.

- Educación para a paz: As actividades de ensino e aprendizaxe terán lugar en contextos de grupo, caldo de cultivo para a xeración de

conflitos. Desde a educación para a paz preténdese proporcionar canles e ferramentas para a resolución de ditos conflitos dun modo pacífico,

valorando o papel destes na relación de grupo e no traballo en equipo.

- Educación para o consumidor: Ao longo do curso promoverase que o alumnado adquira as destrezas necesarias para practicar un

consumo consciente e responsable. A educación para un consumo responsable formará parte da actividade cotiá na aula.

- Educación na diversidade: A educación na diversidade fará fincapé en valorar as diferenzas entre as persoas como oportunidades

enriquecedoras para coñecer e compartir puntos de vista diferentes. Nesta liña, o traballo en equipo constituirá un dos piares da actividade na aula.

A través del, promoverase o respecto polas diferentes opinións, favorecendo a interacción e a comunicación entre o alumnado.

- Educación sobre o uso das novas tecnoloxías: No traballo coas diferentes aplicacións necesario para desenvolver as tarefas de cada

unidade, aproveitaremos para fomentar un uso responsable destes medios dando a coñecer os riscos posibles do seu manexo.

- Educación para a prevención de riscos laborais: Aproveitaremos as prácticas que se realizan nas distintas unidades para incidir en materia

de riscos laborais, tanto en coñecementos de ergonomía e hixiene postural como na prevención de riscos inherentes ao traballo que van a

desempeñar.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decidiranse na primeira xuntanza do equipo docente do ciclo.

10.Outros apartados

10.1) Adaptacións ao escenario COVID-19

 Debido á situación actual que estamos vivindo pola pandemia, poden darse tres escenarios docentes durante o curso:

            *Presencialidade: se non hai problemas durante o curso, a programación desenvolverase tal e como aparece neste documento.

            *Semipresencialidade: en caso de ser necesario por falta de espazo nas aulas para a realización de determinadas actividades, poderase

optar por esta acción na que a metade do alumnado quedará na casa, facendo as tarefas establecidas polo docente, mentras a outra metade

acudirá a aula co docente.

             *Online: No caso de que a aula ou o centro sexa confinado, utilizaránse diferentes estratexias como son:

                            -Aula Virtual: Dende o comezo do curso a aula virtual estará operativa para que o alumnado estea familiarizado con ela. Na

mesma, colgaranse contidos, actividades e recursos complementarios.

                            -Videoconferencia: Poderánse facer clases online a través de aplicacións como Webex, para poder ter un contacto máis directo

co alumnado.
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