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

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.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse na asistencia sanitaria ao paciente ou á vítima, o seu traslado e a atención a

familiares e outras persoas implicadas en emerxencias colectivas.
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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 A unidade de traballo inicia o estudo do organismo describindo os seus niveis de organización e as
características máis relevantes. Todo dende un punto de vista moi xeral, xa que unicamente é necesario
remarcar aquilo máis destacable de cada un dos apartados da unidade. Non é preciso entrar en demasiados
detalles sobre a bioloxía celular ou as características dos tecidos e si en cambio, na visión global do
organismo.

A organización do
corpo humano

15 16

2  Esta unidade de traballo inicia o estudo das disciplinas que inclúe a Patoloxía para identificar de forma xeral as
causas das enfermidades, os trastornos que ocasionan no funcionamento do organismo e as manifestacións
que poden producir na persoa enferma. Descríbense os signos e síntomas xerais máis frecuentes, o proceso
evolutivo da enfermidade, así como algunhas dos grupos de enfermidades habituais; para facilitar a
comprensión das enfermidades específicas que se verán máis adiante nas seguintes unidades de traballo.

A saude e a doenza 15 16

3 A unidade de traballo divídese en dous apartados para describir a anatomofisioloxía e patoloxía do aparato
locomotor e do sistema nervioso.Nun primeiro apartado desta unidade de traballo descríbense as carac-
terísticas anatómicas dos ósos do esqueleto, as articulacións e os músculos, así como o funcionamento xeral
que fai posible o move-mento. E móstranse tamén algunhas das manifestacións e patoloxías máis frecuentes
do aparato locomotor. Nun segundo apartado, moi vinculado ao anterior, identifícase a anatomía xeral do
sistema ner-vioso, o funcionamento e a súa relación cos órganos do aparato lo-comotor. Tamén se describen
algunhas das manifestacións e enfer-midades neurolóxicas máis habituais. Por último, pola súa relación co
sistema nervioso e como exemplo para comprender o seu funciona-mento, coméntanse os sentidos e os seus
órganos máis importantes, así como algúns dos trastornos máis relevantes.

O movemento e a
percepción

25 17

4 A unidade de traballo divídese en dous apartados para describir a anatomofisioloxía e patoloxía dos aparatos
cardiocirculatorio e respiratorio.¿ Nun primeiro apartado desta unidade de traballo descríbense as ca-
racterísticas anatómicas dos órganos cardiovasculares: o corazón e os vasos sanguíneos; así como o
funcionamento do ciclo cardíaco e a circulación do sangue a través dos vasos. Tamén as características do
sangue e a linfa. E móstranse algunhas das manifestacións e patolo-xías máis frecuentes do aparato
cardiocirculatorio. Nun segundo apartado, moi vinculado ao anterior, identifícase a anatomía xeral dos pulmóns
e as vías respiratorias, o funcionamento e a súa relación cos órganos do aparato cardiocirculatorio. Tamén se
describen algunhas das manifestacións e enfermidades respiratorias máis habituais.

A osixenación e a
distribución do sangue

16 17

5 Nesta unidade de traballo preséntanse os aparatos que interveñen no metabolismo, que son o aparato
dixestivo e o aparato urinario.¿ Nun primeiro apartado desta unidade de traballo descríbense as ca-
racterísticas anatómicas do aparato dixestivo: o tubo dixestivo e as glándulas accesorias; así como o proceso
da dixestión dos alimentos. E móstranse tamén algunhas das manifestacións e patoloxías dixestivas máis
frecuentes. Nun segundo apartado, identifícase a anatomía xeral dos riles e as vías urinarias, e detállase o
proceso de formación de ouriños. Tamén se describen algunhas das manifestacións e en-fermidades renais e
urinarias máis habituais.

o metabolismo e a
excreción

20 17

6 A unidade de traballo divídese en dous apartados para describir o sistema endócrino e o aparato reprodutor.
Destaca da primeira parte unha aproximación ao proceso de control hormonal sobre o organismo,
describíndose sen demasiado detalle glándulas e hormonas. Ao final deste primeiro apartado afóndase un
pouco na diabete, pola súa alta incidencia e como exemplo de enfermidade endócrinaNun segundo apartado,
identifícase a anatomía xeral dos órganos xenitais masculinos e femininos, e detállase o pro-ceso do ciclo
menstrual. Tamén se describen algunhas das manifestacións e enfermidades xenitais máis habituais, con
especial énfase nalgúns tumores malignos moi frecuentes e nas infeccións de transmisión sexual.,

A regulación interna e
a súa relación co
exterior.

16 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A organización do corpo humano 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe a organización xeral do corpo humano e identifica as unidades estruturais que o conforman en relación coa súa especialización. SI

RA2 - Localiza estruturas anatómicas en función dos sistemas convencionais de topografía corporal. SI

RA4 - Describe a estrutura do sistema nervioso e do aparello locomotor en relación coa súa función e coas doenzas máis frecuentes. NO

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 Detallouse a xerarquía desde a célula ao sistema.

CA1.2 Describíronse a estrutura e a fisioloxía celulares.

CA1.3 Clasificáronse os tipos de tecidos.

CA1.4 Detalláronse as características xerais dos tipos de tecidos.

CA1.5 Enunciáronse os sistemas do organismo e a súa composición.

CA2.1 Definiuse a posición anatómica.

CA2.2 Describíronse os planos anatómicos.

CA2.3 Aplicouse a terminoloxía de posición e dirección.

CA2.4 Enumeráronse e localizáronse as rexións corporais.

CA2.5 Detalláronse e localizáronse as cavidades corporais.

CA2.6 Relacionáronse as estruturas anatómicas, os órganos e os sistemas, coa cavidade en que estean situados.

CA2.7 Indicáronse os compoñentes das rexións anatómicas.

CA4.9 Distinguíronse os movementos das articulacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise da estrutura xerárquica do organismo.

 Estrutura e función da célula.

 Concepto, clasificación e función dos tecidos.
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Contidos

 Clasificación dos sistemas e dos aparellos do organismo.

 Relación entre estrutura e función.

 Anatomía topográfica e funcional.

 Posición anatómica. Planos e eixes.

 Terminoloxía anatómica.

 Localización das rexións e das cavidades corporais.

 Estudo das articulacións e dos movementos articulares.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A saude e a doenza 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica e describe os elementos da doenza en relación coas manifestacións clínicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definíronse os conceptos de saúde e doenza.

CA3.2 Describiuse o proceso dinámico da saúde á doenza.

CA3.3 Detalláronse os fundamentos da patoloxía xeral.

CA3.4 Citáronse as fases da doenza.

CA3.5 Describíronse os cambios básicos das fases da doenza.

CA3.6 Describíronse as actividades clínicas relacionadas coa patoloxía.

CA3.7 Utilizouse con precisión a terminoloxía específica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Concepto de saúde e doenza.

 Análise da etioloxía, a patoxenia, a fisiopatoloxía e a semioloxía da doenza.

 Fases e evolución da doenza.

 Cambios básicos no curso da doenza.

 Clínica da doenza: diagnóstico, prognóstico e terapéutica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O movemento e a percepción 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Describe a estrutura do sistema nervioso e do aparello locomotor en relación coa súa función e coas doenzas máis frecuentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema nervioso.

CA4.2 Relacionáronse as actividades nerviosa, muscular e sensorial.

CA4.3 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas dos órganos dos sentidos.

CA4.4 Definíronse as manifestacións e as doenzas neurolóxicas máis frecuentes.

CA4.5 Describiuse a estrutura dos ósos.

CA4.6 Clasificáronse os ósos.

CA4.7 Localizáronse os ósos no esqueleto.

CA4.8 Describíronse os tipos e as características das articulacións.

CA4.9 Distinguíronse os movementos das articulacións.

CA4.10 Describíronse a estrutura e os tipos dos de músculos esqueléticos.

CA4.11 Identificáronse os músculos da anatomía.

CA4.12 Detalláronse as lesións e as doenzas osteoarticulares e musculares máis frecuentes.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Anatomía topográfica e funcional do sistema nervioso.

 Relacións entre a actividade nerviosa, a muscular e a sensorial.

 Identificación dos órganos dos sentidos.

 Clasificación das manifestacións e das doenzas neurolóxicas máis frecuentes.

 Identificación da estrutura do óso.

 Disposición e nomenclatura dos ósos do esqueleto.

 Estudo das articulacións e dos movementos articulares.
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Contidos

 Estudo dos músculos e da actividade motora.

 Clasificación das lesións e das doenzas osteoarticulares e musculares.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A osixenación e a distribución do sangue 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Describe a estrutura dos aparellos cardiocirculatorio, respiratorio e do sangue en relación coa súa función e coas doenzas máis frecuentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema cardiocirculatorio.

CA5.2 Localizáronse os principais vasos sanguíneos e linfáticos.

CA5.3 Detalláronse os parámetros funcionais do corazón e da circulación.

CA5.4 Describíronse as doenzas cardíacas e vasculares máis frecuentes.

CA5.5 Definíronse as características anatomofisiolóxicas do aparello respiratorio.

CA5.6 Describíronse as manifestacións patolóxicas e as doenzas respiratorias máis frecuentes.

CA5.7 Enumeráronse os compoñentes sanguíneos e a súa función.

CA5.8 Describíronse os trastornos sanguíneos máis frecuentes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Bases anatomofisiolóxicas do corazón.

 0Estudo do sangue. Grupos sanguíneos. Hemostasia.

  Clasificación dos trastornos sanguíneos.

 Distribución anatómica dos principais vasos sanguíneos e linfáticos.

 Análise da circulación arterial e venosa.

 Pulso arterial e transmisión da onda do pulso.

 Determinación dos parámetros funcionais do corazón e da circulación.

 Estudo da patoloxía cardíaca e vascular.

 Anatomía do aparello respiratorio.

 Fisioloxía da respiración e ventilación pulmonar.

 Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas respiratorias.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 o metabolismo e a excreción 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe a estrutura dos aparellos dixestivo e renal en relación coa súa función e coas doenzas máis frecuentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello dixestivo.

CA6.2 Detalláronse as características da dixestión e do metabolismo.

CA6.3 Definíronse as manifestacións patolóxicas e as doenzas dixestivas máis frecuentes.

CA6.4 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do aparello renal.

CA6.5 Analizouse o proceso de formación dos ouriños.

CA6.6 Describíronse as doenzas renais e os trastornos urinarios máis frecuentes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Anatomofisioloxía dixestiva.

 Análise do proceso de dixestión e metabolismo.

 Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas dixestivas.

 Anatomofisioloxía renal e urinaria.

 Análise do proceso de formación dos ouriños.

 Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas renais e urinarias.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A regulación interna e a súa relación co exterior. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Describe a estrutura dos sistemas inmunolóxico e endócrino, así como do aparello reprodutor, en relación coa súa función e coas doenzas máis habituais. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema endócrino.

CA7.2 Clasificáronse as alteracións endócrinas máis frecuentes.

CA7.3 Describíronse as características anatómicas do aparello xenital feminino.

CA7.4 Relacionouse o ciclo ovárico co ciclo endometrial.

CA7.5 Describiuse o proceso da reprodución.

CA7.6 Citáronse as alteracións patolóxicas máis frecuentes do aparello xenital feminino.

CA7.7 Describíronse as características anatómicas e funcionais do aparello xenital masculino.

CA7.8 Citáronse as alteracións patolóxicas máis frecuentes do aparello xenital masculino.

CA7.9 Analizáronse as características do sistema inmunolóxico.

CA7.10 Citáronse as alteracións da inmunidade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise da acción hormonal.

 Bases anatomofisiolóxicas do sistema endócrino.

 Estudo da patoloxía endócrina.

 Bases anatomofisiolóxicas dos aparellos xenitais feminino e masculino.

 Reprodución humana.

 Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas dos aparellos xenitais masculino e feminino.

 Bases anatomofisiolóxicas do sistema inmunitario.

 Clasificación das alteracións do sistema inmunitario.
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Son os criterios de avaliación indicados como minimos exisibles para cada unidade.

1. CUALIFICACIÓNS PARCIAIS (TRIMESTRAIS)

Os seguintes criterios teranse en conta á hora de calcular a cualificación de cada período de avaliación parcial (cada trimestre)

1.A- PROBA ESCRITA  (EXAME):

Ten un peso do 85% da cualificación da avaliación.

Características da proba:

    *Os exames (proba escrita) son de carácter presencial (sempre que a situación de pandemia o permita) e obrigatorios, non  presentarse conleva

a ter suspensa esa avaliación.

     *Esta proba escrita constará de cuestións (test e/ou curtas) e tamén poderá conter imaxes/láminas con diferentes cuestións que o alumno/a

deberá contestar correctamente según as indicaciones do profesor.

     *Se esta proba fose totalmente ou parte da mesma test, estas cuestións test terán o mesmo valor, cada pregunta test mal contestada resta un

1/3 do valor da cuestión test correcta. Para o resto de preguntas, indicarase a puntuación en cada una delas ó inicio de cada exame.

    *O valor máximo da proba é de 85 puntos.

                -Se o alumno/a alcanza o 42,5 sobre os 85 puntos que vale a proba, poderáselle contabilizar as notas dos foros e das tarefas on line, se

tras a suma dos 3 criterios suma un valor de 50 ou máis, o alumno terá aprobada esa avaliación.

                -Se o alumno/a non alcanza o 42,5 sobre os 85 puntos que vale a proba,non poderáselle contabilizar as notas dos foros e das tarefas on

line, o alumno non terá aprobada esa avaliación.

                -Se o alumno/a alcanza o 42,5 sobre os 85 puntos que vale esta proba pero a suma dos porcentaxes de exame ( proba escrita), tarefas e

participación nos foros non acada o 50 sobre 100, o alumno terá suspensa a avaliación correspondente.

      *O ser un módulo anual faránse tres exames o longo do curso coincidindo con cada avaliación. As datas dos exames comunicaranse con

suficiente anterioridade no foro da titoría.

Orientacións para os exames presenciais:

*É imprescindible presentar o DNI para poder acceder o exame

*Está completamente prohibido o acceso ao exame con dispositivos móbiles, tablets ou calquera outro dispositivo electrónico

*Está completamente prohibido o acceso ao exame con reloxos ou pulseiras intelixentes (tipo smartphone)

*Recoméndase que non as traiades xa que o profesorado non se fará cargo deste tipo de obxectos

*O exame só poderá realizarse con bolígrafo negro ou azul

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Además destas normas o alum@ deberá cumprir todas as medidas hixiénico-sanitarias impostas pola xunta e a consellería de sanidade para

prevención do covid-19.

1.B- TAREFAS ON LINE:

     *Teñen un peso do 10% da puntuación.

     *Haberá un mínimo dunha tarefa  on line por cada unidade didáctica.

     *O alumno deberá enviar as tarefas on line de cada unidade didáctica, seguindo as indicacións propostas polo profesor na plataforma.

     *Baixo ningún concepto aceptarase unha tarefa entregada fóra de prazo. Recoméndase enviar as tarefas con antelación suficiente á plataforma,

evitando así o risco de afrontar problemas técnicos de última hora

     *A tarefa terá un prazo de apertura e finalización (a súa apertura comunicarase no foro de noticias). O prazo máximo que teredes para facela é

de dez días.

     *A non entrega dunha tarefa on line  puntuarase dita tarefa cun cero.

1.C- FORO DAS UNIDADES:

Ten un  peso do 5 %. Neste apartado consideramos a participación do alumno no foro:

a) A realización (por parte do alumno) de comentarios de interese académico e profesional relacionados cos contidos de cada unidade

didáctica.

b) As respostas correctas a cuestións que plantexe o profesor no foro da unidade. Comezaremos en Outubro.

Unha vez que o profesor resolva as cuestións, as respostas posteriores do alumno/a non contabilizan, pero podedes participar igualmente no foro

con comentarios interesantes, fotos vídeos etc sobre a materia que estamos a tratar.

O alumno deberá usar o foro cunha actitude de máximo respecto aos compañeiros e profesores. As faltas de respecto no uso do foro suporán que

o alumno obteña unha nota de 0 neste apartado.

CUALIFICACIÓN DA AVALICIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDENTE

        *Para sumar os porcentaxes anteriores  ( % das tareas e % dos foros)é obrigatorio acadar no exame presencial un 42,5 sobre 85.

        *A cualificación da avaliación trimestral no caso de que a cualificación do exame presencial sexa de 42,5 ou superior, a nota da avaliación

trimestral corresponde será a que resulte da suma da cualificación do exame presencial +  media da cualificación das tareas  +  media de foros,

(aplicados o peso comentado con anterioridade)

        *Se a SUMA da cualificación do exame escrito + media de tarefas + media de foros, (aplicados o peso comentado con anterioridade) non

acada o 50 sobre 100, o alumno non superará a nota da avaliación correspondente, é anota da avaliación correspondente será de 4 ou inferior.

         *Se o alumn@  acadase no exame presencial unha cualificación inferior a  42,5 sobre 85. é anota da avaliación correspondente será de 4 ou

inferior.

2.-CUALIFICACIÓNS FINAL DO MÓDULO

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das tres cualificacións trimestrais superadas, tendo en conta o especificado
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para os alumnos que deban realizar os exames de recuperación.

     *A CUALIFICACIÓN FINAL do alumn@ que teña que presentarse ás PROBAS FINAIS EXTRAORDINARIAS, calcularase segundo os criterios

de cualificación descritos , no apartado 6.b desta programación

     *A CUALIFICACIÓN FINAL do alumn@ que teña que presentarse ás PROBAS DE RECUPERACIÓN , calcularase segundo os criterios de

cualificación descritos con anterioridade, neste apartado, e tendo en conta tamen o disposto para os criterios de  recuperación da avaliación

suspensa no apartado 6.a

     *A CUALIFICACIÓN FINAL do alumn@  que non recupere algunha das avaliacións trimestrais ou non supere a proba extraordinaria asera de 4

o inferior (non aproba o módulo)

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

PROBAS DE RECUPERACIÓN

1.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN / PROBAS DE RECUPERACIÓN

     *O alumno para reforzar os coñecementos da avaliación non superada disporá de ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN previas o exame de

recuperación do mes de xuño serán similares ou iguais que as que se fixeron o longo desa/s avaliación/s non superadas. Ditas actividades non

contabilizarán na nota final, son actividades de reforzo.

     *As actividades de recuperación non teñen cualificación son so de axuda a comprensión e adquisición de habilidades e destrezas.

     *Aqueles alum@s que se presentaron a mais dunha avaliación e suspenderon  algunha/s avaliación/s trimestrais, o alumno terá unha nova

oportunidade de recuperala na PROBA DE RECUPERACIÓN FINAL, que se programará para o mes de xuño. Nesta proba, cada alumno terá

dereito a recuperar o trimestre  que non aprobase ata esa data mediante un exame escrito para cada avaliación non superada.

     *O alumno que non se presentase a mais de 2  avaliacións e ademais, non aprobase un mínimo do 50% do conxunto das tarefas do módulo,

deberá acudir á PROBA FINAL EXTRAORDINARIA en Xuño coa totalidade do contido teórico/práctico do módulo.

2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN :

Na PROBA DE RECUPERACIÓN FINAL aplicaranse os seguintes criterios de avaliación:

     *Haberá unha Proba escrita para cada avaliación non superada:

     *Características de cada proba escrita da avaliación non superda:

          -Esta proba escrita constará de cuestións (tests e/ou cortas) e/ou  imaxes/láminas que o alumno/a deberá contestar correctamente según as

indicaciones do profesor.

          -Se esta proba escrita fose totalmente ou parte da mesmo test, estas cuestións tests terán o mesmo valor, cada pregunta test mal

contestada resta un 1/3 do valor da cuestión test correcta.

          -Valor máximo da proba escrita  é de 85 puntos,

          -Para superar a proba escrita de recuperación  é necesario que o alumno/a, despois de descontar as preguntas negativas, (se é o caso),
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alcance o mínimo de: 42,5 sobre 85 puntos.

Para a calificación de cada avalición de recuperación seguiranse os siguintes criterios:

        A.-No caso de que o alumn@ acade na proba excrita de recuperación un 42,5 ou máis a cualificación da avaliación recuperada, será a que

resulte da suma da cualificación do exame escrito + media das tareas + media dos foros (aplicados os porcentaxes descritos para avaliación

trimestral no apartado 5 desta programación).

              -Se o resultado da suma anterior é igual a 50 ou mais o alumn@ terá recuperada a avaliación, ,

              -Se o resultado desta suma anterior é inferior a 50 o alumn@ non recupera a avaliación e a nota desta avaliación será de 4 ou inferior

          B.-No caso de que o alumn@ acade na proba excrita de recuperación unha puntuación inferior a 42,5 o alumn@  non recupera a avaliación,

(non se lle poderán sumar a nota media das tareas nin a nota media dos foros), e a nota desta avaliación sera de 4 ou inferior

     *Para o cálculo da NOTA FINAL DE MÓDULO NO CASO DE QUE O ALUMN@ TEÑA QUE REALIZAR A PROBA DE RECUPERACIÓN,

atenderase a os criterios establecidos no apartado 5 desta programación tendo en conta que:

                  -A cualificación final do módulo para os alumn@s que aprobaron e/ou recuperaron algunha avaliación obterase calculando a media

aritmética das tres cualificacións trimestrais superadas e/ou recuperadas, )tendo en conta o especificado anteriormente neste apartado para a

recuperación das avaliacionesnon superadas e no apartado 5 desta programación sobre cualificación trimestral)

                  -Se ó alumn@ non aproba algunha das probas escritas de recuperación  a nota final de módulo será de 4 ou inferior.

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

3. PROBAS FINAIS EXTRAORDINARIAS

O alumno que non se presentase a dúas ou tres avaliacións e ademais non aprobase un mínimo do 50% do conxunto das tarefas do módulo,

deberá realizar a Proba Final Extraordinaria, cuxos criterios de cualificación expóñense a continuación:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Características da Proba Final Extraordinaria:

     *Consta de un Exame Final de Módulo (proba escrita)

     *Consistirá nunha proba escrita dos coñecementos teóricos, que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para a totalidade do módulo. Poderá conter preguntas tipo test e/ou preguntas curtas sobre contidos

teóricos, e tamén poderá conter imaxes/láminas con diferentes cuestións que o alumno/a deberá contestar correctamente según as indicacións do

profesor.

     *O profesor/a do módulo cualificará esta proba de 0 a 10 puntos. (O valor máximo de proba de é de 10 puntos.)

     *Se esta proba e totalmente ou parte da mesma test, estas cuestións test terán o mesmo valor, cada pregunta test mal contestada resta un 1/2

do valor da cuestión test correcta
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      *Para superar o exame final do módulo é necesario que o alumno/a, despois de descontar as preguntas negativas ( se é o caso), alcance o

mínimo de 5 sobre 10 puntos,

A CUALIFICACIÓN FINAL DE MÓDULO PARA AQUELES ALUMN@S QUE FIXERON A PROBA EXTRAORDINARIA.

       *Será a que resulte da proba final extraordinaria tendo en conta o descrito con anterioridade neste apartado 6.b

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

Nas reunións de ciclo informarase regularmente sobre o deselvomento da programación e as posibles incidencias

Ao final de curso  realizarase a avaliación final desta programación, na que se anotaran as incidencias acaecidas o longo do curso en relación a

cada un dos seus epigrafes.

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 co módulo, e as dificultades que lles poidan

surxir do manexo de platega. Para iso observarase nas primeiras semanas do curso ao alumnado mediante o foro da primeira unidade , diferentes

mensaxes,  nas clases presenciais, etc.

Tendo en conta que as dúas primeiras semanas do curso empreganse para o manexo da plataforma,.

A avaliación inicial en ningún caso levará consigo cualificación para el alumnado

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

Para o alumnado que, tras a avaliación inicial, teña a necesidade dun reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos susceptibles de

modificación (tarefas, recursos, tempos...) que permitan ao alumnado a adquisición dos resultados-aprendizaxe do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

 Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, promover o traballo en equipo, así como a integración do alumnado con discapacidades, através

de actividades interactivas e coloborativas. asi mesmo se fomenta o respeto mutuo, igualdade de trato e a libertade de pensamento

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decidiranse na primeira xuntanza do ciclo

10.Outros apartados
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10.1) CRISE SANITARIA COVID

Dada a situación da crise sanitaria que estamos a vivir, plantexamos a posibilidade de que xurdan os seguintes escenarios:

                *CONFINAMIENTO: Continuaremos traballando ca plataforma con normalidade e os exames realizaranse vía telemática. As titorías

presenciais pasarían a ser titorías on line.

                 *NOVA NORMALIDADE: Continuamos como se reflexa na programación.

10.2) Tutorías colectivas (presenciais)

Mentras persista esta situación de pandemia as tutorias presenciais dedicaranse unicamente a resolución de dubidas que os alumn@s non

poideran resolver no foro das unidades didácticas
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