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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 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.
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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 Nesta unidade tratamos de que o alumno recoñeza que a psicología é unha ciencia. Que describa que é
personalidade e que éstá posúe uns compoñentes, que identifique , clasifique e diferencie distintos tipos de
personalidade e as súas teorías. Identifique e diferencie etapas no o desenvolvemento do individuo desde que
nace ata que morre e como é a evolución sicológica da personalidade nestas etapas. Debe aprender a
clasificar , identificar e diferenciar os diferentes procesos psicolóxicos , diferenciándoos das necesidades
humanas. O alumno debe aprender tamén a identificar necesidades humanas establecendo cales son básicas
e cales non

Principios de la
atención psicológica.

11 16

2 Con el estudio de esta unidad pretendemos que el alumno sea capaz de: Identificar los diversos mecanismos
de defensa de la personalidad. Diferenciar los conceptos de estrés y ansiedad. Conocer las situaciones
estresantes que puede sufrir un individuo y comprender las consecuencias que este puede ocasionar en el
individuo. Distinguir el nivel de miedo que desarrollan las personas en estado de emergencia. Diferenciar los
conceptos de miedo y ansiedad Conocer las reacciones neuropatológicas duraderas y saber cuales son sus
síntomas

Reacciones
psicológicas en
situaciones de
emergencia

12 16

3 Co estudo desta unidade pretendemos que o alumno sexa capaz de: Identificar os elementos que interveñen
na comunicación.  Diferenciar os diversos tipos de comunicación e utilizar cada un deles eficazmente nas
condicións axeitadas.  Recoñecer/identificar os obstáculos que aparecen tanto á hora de emitir a mensaxe
como de recibilo.  Aplicar habilidades tan imprescindibles hoxe en día como son a asertividad, a empatía e
escóita activa, que facilitan as relacións cos demais dentro dun marco de igualdade e respecto, en supostos
prácticos.  Aplicar as técnicas de dinámica de grupos máis utilizadas no ámbito empresarial, en supostos
prácticos.  Aplicar os principios básicos da comunicación sanitario-paciente. Identificar malos tratos físicos e
psiquícos na comunicación verbal e non verbal dun paciente en divistintas situacións Establecer un protocolo
de comunicación adecuada con paciente de malos tratos físicos e psíquicos

Comunicación
psicosocial.

8 17

4 Coñecer a intervención psicolóxica en situacións de urxencia e catástrofe: tendo en conta as necesidades
psicosociales, a activación do dispositivo psicosocial, as fases de intervención psicosocial, a clasificación de
vítimas segundo prioridad de atención , coñecer que nunha urxencia hai vítimas e pacientes , diferenciando as
súas roles e os factores que os determinan, asi como o apoio psicolóxico para promover un rol favorable.
Coñecer os obxectivos da primeira axuda psicolóxica. Desenvolver actitudes favorables para a primeira axuda
psicolóxica. Valorar a súa seguridade como un aspecto fundamental dentro da súa atención a vítimas.
Recoñecer actitudes de han de evitarse na primeira axuda psicolóxica. Coñecer pautas e actitudes
recomendables na atención psicolóxica para situacións particulares.Coñecer que as diferenzas culturais inflúen
na forma da reaccionar ante unha urxencia ou unha catástrofe e que han de ser tidas en conta á a hora de
prestar axuda psicolóxica

Principios de la
atención psicológica

8 17

5 Con el estudio de esta unidad pretendemos que el alumno sea capaz de: Conocer las pautas de actuación para
prestar ayuda psicológica ante una situacion de emergencia a niños, adultos y personas con cierto grado de
limitación física y psíquica. Conocer como ha de ser la recepción de familiares tras una emergencia. Desarrollar
actitudes favorables para la comunicación de malas noticias a familiares de los afectados. Valorar la
importancia de su actuación psicológica en la atención a los familiares de una víctima en una situación de
emergencia. Conocer como han de comunicarse las malas noticias a un niño.

Atención psicológica a
grupos específicos

12 17

6 UD VI Con el estudio de esta unidad pretendemos que el alumnado sea capaz de: Conocer las pautas de
actuación para prevenir y reducir la afectación psicológica. Conocer posibles trastornos psicológicos en los
técnicos de emergencias sanitarias. Desarrollar actitudes favorables para la ayuda a compañeros. Valorar
positivamente el trabajo en equipo. Valorar la importancia del conocimiento de las manifestaciones de
afectaciones psicológicas.

Salud mental en
técnicos de
emergencias
sanitarias.

12 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios de la atención psicológica. 11

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. 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 Clasificáronse os tipos de personalidade.

   CA1.1.1 Identificaronse os compoñentes da personalidade

   CA1.1.2 Diferenciaronse os compoñentes da personalidade

   CA1.1.3 Relacionouse o tipo morfolóxico co tipo de temperamento que lle corresponda

CA1.2 Identificáronse as etapas no desenvolvemento da personalidade.

   CA1.2.1 Identificaronse os cambios fisiolóxicos e psicolóxicos que caracterizan á persoa nas diferentes etapas dá vida( infancia, adolescencia, madurez e senectud)

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

   CA1.3.1 Clasificáronse, as diferentes teorias da personalidade   atendendo as súas características

   CA1.3.2 Diferenciáronse e recoñecéronse as teorías sobre o desenvolvemento da personalidade.

   CA1.3.3 Diferenciaronse as diferentes teorias sobre personalidade atendendo as súas características

   CA1.3.4 Identificaronse as características da teoría psicoanalítica da personalidade

 CA1.8 Clasificaronse os diferentes procesos psicolóxicos

   CA1.8.1 Diferenciaronse e identificaronse os distintos procesos procesos cognitivos

   CA1.8.2 Diferenciaronse  sensacións e percepcións

   CA1.8.3 Identificaronse sensacións e percepcións

   CA1.8.4 identificaronse factores que influen na percepción

   CA1.8.5 Identificaronse as  teorías que explican a forma de percibir diferentes suceso

   CA1.8.6 Definiuse o concepto de memoria

   CA1.8.7 Clasificaronse  os tipos de memoria
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Criterios de avaliación

   CA1.8.8 Identificaronse os tipos de memoria

   CA1.8.9 Identificaronse patoloxías de memoria

   0CA1.8.10 Identificaronse tipos de pensamentos

    CA1.8.11 Identificáronse e describíronse  as necesidades humanas

    CA1.8.12 Clasificaronse as necesidades humanas

    CA1.8.13 Nomearonse  e identificaronse as teorias que relacionan a motivación coas necesidades humanas

    CA1.8.14 Relacionouse  a motivación coas necesidades humanas

    CA1.8.15 Clasificaronse  e identificaronse as distintas emocións

    CA1.8.16 Describironse situacións nas que se den diferentes tipos de emocións

    CA1.8.17 Describiuse o concepto de intelixencia emocional,

      CA1.8.17.1 Identificouse o concepto de intelixencia emocional,

      CA1.8.17.2 Nomearonse os diferentes compoñentes da intelixencia emocional

    CA1.8.18 Describiuse o proceso de de aprendizaxe

    CA1.8.19 identificaronse os tipos de aprendizaxe

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introducción a psicoloxía en xeral

 Os procesos xicolóxicos

   Procesos cognitivos

     Sensación

     Percepción

     Memoria

     Lenguaxe

     Pensamento

     Intelixencia

   Procesos de motivación

     motivación

     necesidades humanas

     Teorias das necesidades humanas relacionadas coa motivación
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Contidos

   Procesos de emoción

     Emoción

     Tipos de emocion

     Intelixencia emocional

   Procesos de aprendizaxe

 Desenvolvemento da personalidade.

   Desenvolvemento da personalidade. Teoria e tipos

   Teorias sobre a personalidade

   Teoria psicoanalítica da personalidade

   Tipos de personalidade

 Etapas evolutivas do ser humano.

   Psicoloxía evolutiva

   Psicoloxía evolutiva I (la infancia)

   Psicoloxía evolutiva II (adolescencia y madurez)

   Psicoloxía evolutivaIII. la senectud I

   Psicoloxía evolutivaIV. la senectud II
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Reacciones psicológicas en situaciones de emergencia 12

4.2.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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Establecéronse os mecanismos de defensa da personalidade.

   CA1.4.1 Establecéronse mecanismos de defensa da enfermidade

   CA1.4.2 Establecéronse os mecanismos de defensa da personalidade.

CA1.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción.

   CA1.5.1 Analizaronse os comportamentos das persoas ante situacions de emerxencia

     CA1.5.1.1 Identificaronse reaccións emocionais desaxustadas

     CA1.5.1.2 Identificaronse reaccións psiquicas graves ante unha emerxencia

     CA1.5.1.3 Identificaronse reaccións neuropatolóxicas duraderas

     CA1.5.1.4 Identificaronse reacións psicolóxicas e de comportamento en distintas fases da emerxencia

   CA1.5.2 Diferenciouse estres de ansiedade

     CA1.5.2.1 Analizaronse/identificaronse situacións e factores estresantes

     CA1.5.2.2 Identificaronse etapas do estres

     CA1.5.2.3 Identificaronse/describironse respostas ó estres

     CA1.5.2.4 Diferenciouse ansiedade de estres

   CA1.5.3 Identificaronse situacións de medo e de pánico

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Reacción neuropatolóxica duradeira.

  Reacción psíquica grave.

  Reaccións psicolóxicas e do comportamento.

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

 Mecanismos de defensa da personalidade.

 Experiencias asociadas ao proceso de enfermar.

 Mecanismos psicolóxicos de adaptación ante a vivencia de doenza.

 Reacción emocional desaxustada.

 Factores de estrés.

   Concepto e situacions estresantes

   Etapas

   Respostas psicolóxicas ó estres

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Comunicación psicosocial. 8

4.3.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. NO

RA4 - Utiliza técnicas de comunicación, para o que selecciona os recursos comunicativos máis axeitados a cada escenario. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Transmitiuse serenidade e empatía.

   CA1.7.1 Transmitiuse serenidade e empatía na comunicación sanitario paciente

   CA1.7.2 Transmitiuse serenedidade e empatía na comunicación coas víctimas de malos tratos físicos e psiquicos

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 Aplicouse a escoita activa

   CA4.3.2 Aplicouse a asertividade

   CA4.3.3 Aplicouse empatía

   CA4.3.4 Aplicouse negociación

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

   CA4.4.1 Recoñeceuse a importancia do traballo en equipo

   CA4.4.2 Aplicaronse as técnicas de dinámica de grupos máis utilizadas no ámbito empresarial, en supostos prácticos

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

   CA4.5.1 Aplicaronse os principios básicos da comunicación sanitario-paciente

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

   CA4.6.1 Identificaronse as condicions axeitadas para unha comunicación

   CA4.6.2 Recoñeceronse/identificaronse os obstáculos que aparecen tanto á hora de emitir a mensaxe como de recibilo

   CA4.6.3 Aplicaronse as medidas de control que cumpran onde existan dificultades de comunicación
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Criterios de avaliación

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

   CA4.7.1 Identificar malos tratos físicos e psiquícos na comunicación verbal e non verbal dun paciente en divistintas situacións

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

   CA4.8.1 Elaborouse un protocolo de comunicación adecuada con paciente de malos tratos físicos e psíquicos

   CA4.8.2 Elaborouse un protocolo de comunicación de malas noticias

     CA4.8.2.1 Elaborouse un protocolo de comunicación de malas noticias

4.3.e) Contidos

Contidos

  Negociación.

    Concepto

  Asertividade.

    Concepto

  Empatía.

    Concepto

 Elementos da comunicación.

 Tipos de comunicación.

 Dificultades da comunicación.

 Habilidades básicas que melloran a comunicación interpersoal.

   Asertividade

   Escoita activa

   Empatía

   Negociación

 Técnicas de comunicación e relación en grupo.

 Desenvolvemento de técnicas de dinámica de grupos.

   Phillips 66.

   Role-playing

   Brainstormig o tormenta de ideas

   Jornadas de autdoor training

 Comunicación entre persoal sanitario e pacientes.

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

   Indicativos de malos tratos físicos y psíquicos en la comunicación verbal y no verbal del paciente
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Contidos

     ¿Que facer hacer como profesionais sanitarios?
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Principios de la atención psicológica 8

4.4.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. NO

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. NO

RA4 - Utiliza técnicas de comunicación, para o que selecciona os recursos comunicativos máis axeitados a cada escenario. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción.

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

   CA1.6.1 Describironse/identificáronse comportamentos agresivos

   CA1.6.2 Describironse/identificáronse comportamentos causados por consumo de sustancias causados por consumo de sustancias

   CA1.6.3 Describironse/identificáronse comportamentos de victimas de intentos autolíticos

CA1.7 Transmitiuse serenidade e empatía.

   CA1.7.3 Transmitiuse serenidad e empatía as victimas de unha emerxencia ou catástrofe

CA2.1 Identificáronse os comportamentos máis comúns en pacientes afectados por unha emerxencia ou catástrofe.

   CA2.1.1 Identificaronse comportamentos estresantes

   CA2.1.2 Identificaronse comportamentos axitados

   CA2.1.3 Identificaronse comportamentos desorientados

   CA2.1.4 Identificaronse outros en función do impacto psico-social

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

   CA2.2.1 Estableceronse as reaccións psicopatolóxicas mais frecuentes nuha situación de emerxencia ou catástrofe

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.

   CA2.5.1 Identificarónse respostas emocionais según os factores que influyen no impacto psicosocial dunha emerxencia ou ctástrofe
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Criterios de avaliación

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.

   CA2.8.1 Empregáronse habilidades básicas para controlar situacións de dó,, de ansiedade, de angustia ou de emocións non desexadas nuha situación de emrxencia ou catástrofe

   CA2.8.2 Empregáronse habilidades básicas para controlar situacións de agresividade nuha situación de emrxencia ou catástrofe

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

   CA2.9.6 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos nas situacións mais comuns nuha emerxencia ou catástrofe

   CA2.9.7 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos en casos particulares persoas, desorientadas, axitadas,

   CA2.9.8 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos en peroas con problemas de salud mental e consumo de sustancias,e intentos autolíticos,

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Principios da atención psicolóxica.

 Obxectivos do apoio psicolóxico.

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

   Factores que influyen en el impacto psicosocial (I)

   Factores que influyen en el impacto psicosocial (I)

   Reacciones psicolóxicas ante situacións de emerxencia (I)

   Reacciones psicolóxicas ante situacións de emerxencia (II)

 Técnicas de relaxación.

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

 Primeiros auxilios psicolóxicos.

   Primeira axuda psicolóxica

     Principios básicos para a actuación en situacions de emergencias I.

      Principios básicos para a actuación en situacions de emergencias II.

     ¿Qué debemos evitar nuha emerxencia sanitaria?..

     A seguridade na primeira axuda psicológica.

   Axuda psicolóxica nos casos particulares

      Persoas con condutas agresivas
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     Intentos autolíticos I.

     Intentos autolíticos II.

     Intentos autolíticos III.

     Intervencións con persoas afectadas por trastornos mentais.

     Consumo de sustancias

     Persoas desorientadas

     Persoas axitadas

 Comportamento da poboación ante unha catástrofe: reacción de conmoción-inhibición-estupor, reacción de pánico, medo colectivo e éxodos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Atención psicológica a grupos específicos 12

4.5.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. NO

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. NO

RA4 - Utiliza técnicas de comunicación, para o que selecciona os recursos comunicativos máis axeitados a cada escenario. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción.

   CA1.5.4 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción en grupos específicos nuha emerxencia o catástrofe

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

   CA1.6.4 Describironse/identificaronse as alteracións do comportamento ante situacións de violencia e xénero

   CA1.6.5 Describironse/identificaronse as alteracións do comportamento ante situacións de maltrato infantil

   CA1.6.6 Describironse/identificaronse  comportamentos de vitimas con certo grado de limitación

   CA1.6.7 Describironse/identificaronse comportamentos de dismiuidos físicos

CA1.7 Transmitiuse serenidade e empatía.

   CA1.7.4 Transmitiuse serenidade e empatía na atencións a nenos e anciáns

   CA1.7.5 Transmitiuse serenidade e empatía na atencións a victimas violencia de xénero

   CA1.7.6 Transmitiuse serenidade e empatía na atencións a victimas de maltrato infantil

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

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

   CA2.8.3 Empregáronse habilidades básicas para controlar situacións de dó, de agresividade, de ansiedade, de angustia ou de emocións non desexadas. nos nenos e ánciáns ante unha
situacións de emerxencia ou catástrofe

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

   CA2.9.1 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeros auxilios en nenos e anciáns

   CA2.9.2 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos a victimas de violencia de xénero

   CA2.9.3 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos a victimas de maltrato infantil
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Criterios de avaliación

   CA2.9.4 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos a victimas con certo grado de limitación física e psíquica

   CA2.9.5 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos a familiares

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

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

   CA4.7.2 Detectáronse victimas de maltrato infantil

   CA4.7.3 Detectáronse victimas con certo grado de limitación física e psíquica

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

   CA4.8.2 Elaborouse un protocolo de comunicación de malas noticias

     CA4.8.2.2 Elaborouse un protocolo de comunicación  a nenos do fallecimiento de seres queridos

   CA4.8.3 Aplicouse o protocolo de comunicación de malas noticias

   CA4.8.4 Aplicouse un protocolo de comunicación ao neno do fallecemento dun ser querido

4.5.e) Contidos

Contidos

 Primeiros auxilios psicolóxicos.

   Atención psicolóxica a grupos específcos.

   Atención psicolóxica a grupos específicos de afectados por a emerxencia.

     Primeiros auxilios en nenos I

     0Maltrato infantil. Indicadores

      Primeiros auxilios ante discapacitados psíquicos

      Primeiros auxilios ante vitimas cun certo grado de limitación

     Primeiros auxilios en nenos II

     Primeiros auxilios en anciáns

     Primeiros auxilios ante un caso de violencia familiar

     Violencia de xenero I

     Violencia de xenero II

     Violencia de xenero III. Recoñecemento do maltrato

     Violencia de xenero IV. Actuación

     Maltrato infantil

   Atención psicolóxica atendendo a cracterísticas culturais: relixioso

   Información a poboación
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Contidos

 Intervención psicolóxica en familiares.

   Atención psicológica a familiares de afectados..

     Recepción dos familiares.

     Comunicación de malas noticias

     Ver o no ver ao fallecido

     Acompañamiento na  identificación de cadáveres

     Como informar os nenos do fallecemento de seres queridos I

     Como informar os nenos do fallecemento de seres queridos II

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

N.º Título da UD Duración

6 Salud mental en técnicos de emergencias sanitarias. 12

4.6.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. NO

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. NO

RA3 - Presta atención psicolóxica aos equipos de intervención. SI

RA4 - Utiliza técnicas de comunicación, para o que selecciona os recursos comunicativos máis axeitados a cada escenario. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción.

   CA1.5.5 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes de disfunción nos equipos de intervención

     CA1.5.5.1 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes dun Sd. do estrés postraumático e depresión vicaria nos equipos de intervención

     CA1.5.5.2 Analizáronse as circunstancias psicolóxicas causantes doutras disfuncións nos equipos de intervención

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

   CA1.6.8 Describironse/identificaronse os sintomas de afectación psicolóxica mais fercuentes que pode sufrir un tes tras unha intervención de unha emerxencia

   CA1.6.9 Relacionáronse os síntomas de afectación psicolóxica mais frecuentes que pode sufrir un tes tras unha intervención de unha emerxencia co tipo de acción correctiva que lle
corresponda

CA1.7 Transmitiuse serenidade e empatía.

   CA1.7.7 Transmitiuse serenidade e empatía en situacións de estres dos profesionais sanitarios dun equipo de intervención

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

   CA2.8.4 Empregáronse habilidades básicas para controlar situacións de dó, de agresividade, de ansiedade, de angustia ou de emocións non desexadas en situacións de estres dos
profesionais sanitarios

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

   CA2.9.9 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos ó técnico de emerxencias sanitarias

     CA2.9.9.1 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos ó técnico de emerxencias sanitarias ante situacions de Sd. Do estrés postraumático e depresión
vicaria

     CA2.9.9.2 Seleccionáronse e aplicáronse técnicas de primeiros auxilios psicolóxicos ó técnico de emerxencias sanitarias noutras situacións

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.
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Criterios de avaliación

   CA3.3.1 Identificouse o concepto de estres postraumático

   CA3.3.2 Identificouse o concepto de Traumatización vicaria

   CA3.3.3 Identificouse unha situación onde o equipo de intervención sofre un estres postraumático

   CA3.3.4 Describironse os sintomas  dunha situación onde o equipo de intervención sofre un estres postraumático

   CA3.3.5 Identificouse unha situación onde o equipo de intervención sofre traumatización vicaria

   CA3.3.6 Describironse os sintomas  dunha situación onde o equipo de intervención sofre 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.

   CA3.5.1 Explicouse a técnica de respiración abdominal, como técnica de reducción do estres

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

CA3.7 Aplicáronse técnicas de apoio psicolóxico.

   CA3.7.1 Nomearonse técnicas de apoio psicolóxico a aplicar  en supostos prácticos dun sd estres postraumático e traumatización vicaria

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Posibles trastornos psicológicos.

 0Traumatización vicaria.

   Sindrome do estres postraumático

  Técnicas de axuda psicolóxica para os equipos de intervención.

 Saude mental en técnicos de emerxencias sanitarias

   Señales da afectación psicolóxica no persoal sanitario.

     Manifestacións da afectación psicolóxica I

     Manifestacións da afectación psicolóxica II

 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.
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Contidos

 Estrés e estratexias de afrontamento.

   Factores que causan estres nos membros dos equipos sanitarios

   Factores de risco interpersonais

   Factores de risco propios dunha emerxencia

   Outros factores de risco

   Cuidados en la salud mental de los técnicos en emergencias sanitarias.

     Actividades preventivas I

     Actividades preventivas II

     Saúde mental en técnicos en emerxencias sanitarias.

     Coidado da saúde mental ó retorno dunha intervención (I).

     Coidado da saúde mental ó retorno dunha intervención (II).

     Coidado da saúde mental ó retorno dunha intervención (III).

 Síndrome da persoa queimada.
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Son os mínimos esixibles para cada unidade didáctica , e a súa cualificación seguirá 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.

Esta proba constará de  cuestións test e/ou  preguntas curtas , todas as cuestións terán o mesmo valor, sendo o valor máximo de proba de 85

puntos.

Para aprobar a avaliación correspondente é necesario alcanzar o valor de 50 puntos despois de sumar Nota proba escrita + Nota foro + Nota

media tareas.

Se a suma dos porcentaxes de exame, tarefas e participación nos foros non acada o 50 sobre 100, o alumno terá suspensa a avaliación

correspondente.

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

anterioridade.

1.B- TAREFAS ON LINE:

Ten un peso do 10% da puntuación. 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

Teredes que facer un máximo de dúas tarefas  on line por cada unidade didáctica.

A tarefa terá un prazo de apertura e finalización (a súa apertura comunicarase no foro de noticias). O prazo mínimo que teredes para facela é de 8

a 10 días.

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

Se a suma dos porcentaxes de exame, tarefas e participación nos foros non acada o 50 sobre 100, o alumno non superará a nota da avaliación

correspondente.

Para sumar os porcentaxes anteriores é obrigatorio acadar unha cualificación positiva no exame presencial.

1.C- FORO DAS UNIDADES:

Cun  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.

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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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 e a adopción das medidas disciplinarias oportunas.

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

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 con anterioridade, no apartado 6.b

             *A CUALIFICACIÓN FINAL DO ALUMN@ que teña que presentarse ás PROBAS RECUPERACIÓN, calcularase segundo os criterios de

cualificación descritos con anterioridade neste apartado 5, (pero tendo en conta o disposto os criterios de cualificación para a recuperación das

avaliacións suspensas descritos no apartado 6.a)

Debido á situacion de emerxencia sanitaria pola crise do COVID19 que estamos a vivir, no caso de non poder realizarse os exámes de forma

presencial ,realizaranse de forma telemática , mantendo os criterios de cualificación establecidos previamente.

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

PROBAS DE RECUPERACIÓN

A.- ACTIVIDADES 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.

- En caso de suspender algunha avaliación trimestral, o alumno terá unha nova oportunidade de facelo no exame de Recuperación Final que se

programará para o mes de xuño. Neste exame, cada alumno terá dereito a recuperar o trimestre que non aprobase ata esa data,  ( se ten aprobas

o 50% das tarefas do curso)

 -No caso de ter suspensas 2 ou 3 avaliacións, só poderá facer o exame de recuperación  ( das avaliacións suspensas) se ten aprobadas o 50%

das tarefas do curso, de non ser así, terá que acudir a Proba Final Extraordinaria.

 Polo tanto, poderá farcer o exame de recuperación de 2 ou 3 trimestres sempre que aprobase a mitade das tarefas do curso, no caso contario

deberá ir a proba final extraordinaria.

B.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN :

A.-Proba escrita:

Esta proba constará test e/ou preguntas cortas, todas as cuestións terán o mesmo valor, sendo o valor máximo de proba de 85 puntos, cada

resposta mal contestada resta un 1/2 do valor da cuestión correcta.

Para superar o exame escrito de recuperación é necesario que o alumno/a despois de descontar as negativas alcance o mínimo de: 42,5 sobre 85

puntos, neste caso poderáselle contabilizar as notas dos foros e das tarefas on line.

Se o alumn@ ten superados o exames de recuperación escritos contabilizarase as tarefas on line e foro da avalición a recuperar, segundo os
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criterios establecidos no apartado 5 "CUALIFICACIÓNS PARCIAIS (TRIMESTRAIS) "

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

PROBAS FINAIS EXTRAORDINARIAS

O alumno que non se presentase ou non aprobase 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 :

- A.-TRABALLO: Terá carácter eliminatorio.

Durante o segundo trimestre, o profesor publicará na plataforma os contidos e procedementos do currículo a tratar, así como os requisitos: ( Tipo

de documento, presentación, nº de páxinas etc).

Este traballo será entregado no prazo establecido a través da plataforma antes do exame teórico.

O profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación Os

alumnos/as deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

O profesor subirá nos días seguintes á plataforma, as notas dos traballos entregados en prazo, para que así o alumno poida comprobar se obtivo

unha cualificación de 5 ou máis, que é o que daralle dereito a presentarse o Exame Final de Módulo. Non facer entrega deste traballo no prazo

estipulado, suporá que non poderá realizar o exame final e quedará suspenso o módulo.

- B.-PROBA ESCRITA: Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita dos coñecementos teóricos, que versará sobre unha

mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. O profesor ou a profesora do módulo

profesional cualificará esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación os alumnos/as deberán obter unha puntuación

igual ou superior a cinco puntos.

- Terá cuestións tipo test de resposta única e/ou pregunta curta, ( as cuestións curtas poderán conter diferentes apartados) que o alumno/a

deberá contestar correctamente segundo as indicacións do profesor.

- O profesor/a do módulo cualificará esta segunda parte da proba de 0 a 10 puntos. Todas as cuestións terán o mesmo valor, sendo o valor

máximo de proba de 10 puntos, en caso de ser preguntas tipo test cada pregunta mal contestada resta un 1/2 do valor da cuestión correcta. Para

superar o exame final do módulo é necesario que o alumno/a, despois de descontar as preguntas negativas, alcance o mínimo de 5 sobre 10

puntos,

*OBSERVACIÓNS: ambas partes teñen carácter obrigatorio e eliminatorio. É necesario acadar  unha nota mínima de 5 en cada unha das dúas

partes para poder superar o módulo.

CUALIFICACIÓN FINAL DA PROBA EXTRAORDINARIA.

Para cualificar o alumno aplicarase os seguintes criterios de avaliación:

             *Traballo final  30%, correspondendo  una nota  máxima dun 3 ( considerandose o apto a partir do 1,5)

            *Proba escrita dos contidos teóricos 70% , correspondendo  una nota  máxima dun 7  (considerandose o apto a partir do 3,5)

Os alumnos/as que non superen a  primeira parte da proba, non poderán presentarse o exame teórico.

A cualificación final correspondente o módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada

con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima no caso de acadar decimais.
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Debido á situacion de emerxencia sanitaria pola crise do COVID19 que estamos a vivir, no caso de non poder realizarse os exámes de forma

presencial ,realizaranse de forma telemática , mantendo os criterios de cualificación establecidos previamente.

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

10.1) COVID19

Debido a que esta formación xa se desenrola maioritariamente de xeito telemático, se a crise do COVID19 impedise a realización de tutorías e
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exames presencias, o único cambio sería que estas dúas actividades pasarían a realizarse telemáticamente.
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