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

Este perfil profesional exerce a súa actividade profesional no sector sanitario público e privado relacionado co traslado de pacientes ou vitimas, e a

prestacion de atención sanitaria e piscolóxica inicial, coa colaboración na preparación e no desenvolvemento da loxística sanitaria ante

emerxencias colectivas ou catástrofes, asi como participando na preparacin de plans de emerxencias e dispositivos de risco prevesible do ámbito

da proteccion civil.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de prestación do servizo, prevención, seguridade e protección

e control da calidade.

Estas funcions abranguen aspectos como:

- Concrección e caracterización dos protocolos normalizados de traballo

- Elaboración de documentos asociados

- Prevención de riscos

- Protección fronte a riscos

- Actuación ante emerxencias ou accidentes laborais

- Control técnico do proceso

- Avaliación das actividades

As actividades profesionais asociadas a esa función aplícanse no soporte asistencial.
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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 Achegamento aos conceptos relacionados co plan de emerxenciasAPORTACIÓN DE
DATOS PARA A
ELABORACIÓN DUN
PLAN DE
EMERXENCIAS

15 20

2 Funcionamento e coñecemento dun mapa de risco como ferramenta na xestión e seguimento dos riscos
presentes nunha zona

ELABORACIÓN DE
MAPAS DE RISCO

30 20

3 Funcionalidade básica da activación dun plan de emerxenciasACTIVACIÓN DUN
SUPOSTO PLAN DE
EMERXENCIAS

25 20

4 Funcionalidade básica da fase de planificación dun dispositivo de risco previsibleDISEÑO DUN
DISPOSITIVO DE
RISCO PREVISIBLE

26 20

5 Funcionalidade básica da fase de execución dun dispositivo de risco previsibleEXECUCIÓN DUN
DISPOSITIVO DE
RISCO PREVISIBLE

30 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 APORTACIÓN DE DATOS PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE EMERXENCIAS 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Achega datos para a elaboración de plans de emerxencia tendo en conta os seus obxectivos, os seus compoñentes e as súas funcións 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 termos risco , dano e vulnerabilidade .

CA1.2 Definiuse o plan de emerxencias.

CA1.3 Analizáronse os obxectivos xerais dun plan de emerxencias.

CA1.4 Realizouse o esquema da estrutura xeral dun plan de emerxencias.

CA1.5 Relacionouse cada estrutura xerárquica coa súa función establecida.

CA1.6 Definíronse as funcións dos órganos directivos, operativos e de apoio.

CA1.7 Concretáronse as características do grupo operativo sanitario e os requisitos na organización do transporte sanitario de persoas feridas.

CA1.8 Describíronse os obxectivos da actualización dun plan de emerxencias.

CA1.9 Estableceuse o procedemento de revisión e avaliación dun plan de emerxencias.

CA1.10 Fixáronse os indicadores de calidade e os resultados desexables dun plan de emerxencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos relacionados co plan de emerxencias: risco, dano, vulnerabilidade, multiplicación e rehabilitación.

 0Mecanismos de revisión do plan.

  Indicadores de calidade e puntos críticos do plan.

 Tipos de plans de emerxencia.

   concepto

 Estrutura xeral do plan de emerxencias.

 Obxectivos xerais e específicos do plan de emerxencias.

 Organigrama xerárquico e funcional do plan de emerxencias.

 Recursos humanos e órganos directivos, asesores, operativos e de apoio.
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Contidos

   Órganos directivos

   Órgano asesor

   Órganos de información

   Órganos de apoyo

   Órganos operativos

 Funcións dos operativos humanos que interveñen.

 Grupo operativo sanitario.

 Obxectivos de revisión dun plan de emerxencias.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 ELABORACIÓN DE MAPAS DE RISCO 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora mapas de risco, e caracteriza posibles riscos naturais, humanos e tecnolóxicos. 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 índices de risco, de probabilidade e de dano.

CA2.2 Detalláronse as consecuencias posibles sobre a poboación e os bens dos riscos de orixe natural, humana e tecnolóxica.

CA2.3 Analizáronse, valoráronse e catalogáronse os riscos detectados nun suposto práctico.

CA2.4 Colocouse nun plano cada risco detectado, segundo o procedemento establecido.

CA2.5 Delimitáronse no plano as áreas de actuación dos grupos de intervención.

CA2.6 Enumeráronse os medios propios e alleos dun plan de emerxencias.

CA2.7 Relacionáronse os riscos catalogados coas actuacións do grupo operativo sanitario.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipificación dos riscos.

   Riscos naturais

   Riscos humans

   Riscos tecnolóxicos

 Indicadores de valoración do risco.

   Métodos cualitativos da análise de risco

   Métodos semicualitativos da análise de risco

   Métodos cuantitatiovs da análise de risco

   Valoración do risco

 Situación xeográfica do risco.

   Materiales necesarios para a elaboración de mapas de risco

 Análise das consecuencias dos riscos sobre as persoas e sobre os bens.

 Sistemas de delimitación das áreas de risco.
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Contidos

 Sectorización no plano das zonas de actuación.

 Catalogación de medios e recursos.

   Contenido do catálogo de medios e recursos

   Tipos de medios

   Tipos de recursos

   Metodoloxía para súa elaboración

 Códigos e signos para utilizar nos planos.

 Relación entre riscos catalogados e actuación do grupo operativo sanitario.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ACTIVACIÓN DUN SUPOSTO PLAN DE EMERXENCIAS 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Activa un suposto plan de emerxencias tendo en conta as súas características e os seus requisitos. 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 Esquematizouse o organigrama de activación dun plan.

CA3.2 Determinouse a estrutura de coordinación dun plan.

CA3.3 Detallouse o procedemento de recepción de información.

CA3.4 Definíronse os niveis de activación dun plan.

CA3.5 Describíronse as fases de activación.

CA3.6 Informouse a poboación cos datos necesarios.

CA3.7 Describiuse a estrutura do plan operativo de emerxencias sanitarias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características da fase de información. Fontes de información. Organización e análise da información.

 Niveis de activación do plan.

 Características da activación. Mecanismos de posta en alerta. Proceso de decisión de activación do plan.

 Fases de activación do plan.

   Establecemento de fases e situacións

   Establecemento de interfases

   Tipificación de situacións (fase verde, fase azul, fase vermella)

 Organigrama de coordinación do plan.

 Información á poboación: obxectivos, medios e contido.

   Os medios de comunicación

   Xestión e canalización da información

   Pautas para informar aos medios e ó pobo

   ¿cómo elaborar mensaxes?

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

   Control do comportamento colectivo en situacións de emerxencia

     Caracteísticas das mensaxes

     Aspectos da información nas aglomeracións

 Estrutura do plan operativo do grupo sanitario.

   Funcions do grupo sanitario

   Medios dos que dispón o grupo sanitario

   Activación do procedemento e medidas a tomar

   PSA

   Medidas a realizar para a evacuación dos feridos

   Definición de responsables secundarios
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 DISEÑO DUN DISPOSITIVO DE RISCO PREVISIBLE 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Deseña un dispositivo de riscos previsibles e describe o protocolo de elaboración. 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 Describíronse os obxectivos do equipo sanitario nun dispositivo.

CA4.2 Definíronse os compoñentes básicos dun dispositivo.

CA4.3 Enumeráronse os tipos destes dispositivos.

CA4.4 Describiuse a información necesaria para realizar a análise da poboación que se cubra.

CA4.5 Concretáronse os obxectivos para cubrir por un dispositivo.

CA4.6 Identificáronse acontecementos con grandes concentracións de poboación.

CA4.7 Identificáronse os riscos potenciais en grandes acontecementos.

CA4.8 Elaborouse a hipótese máis probable e a máis perigosa en diferentes acontecementos.

CA4.9 Definíronse os recursos materiais e humanos necesarios do dispositivo.

CA4.10 Describiuse o protocolo asistencial e de evacuación do dispositivo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conceptos relacionados co plan de emerxencias: risco, dano, vulnerabilidade, multiplicación e rehabilitación.

 Definición do dispositivo de riscos previsibles para deseñar. Antecedentes. Obxectivos xerais e específicos. Marco de competencias en relación con outras institucións.

 0Protocolos asistenciais e de evacuación.

 0  Definición

 0  Caracteísticas

 0  Protocolos asistenciales

 0  Protocolos de evacuación

  Mecanismos de coordinación interinstitucional.

 Compoñentes básicos.

 Tipos de dispositivos: macrodispositivo, dispositivo intermedio e dispositivo menor.
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Contidos

 Obxectivos do equipo sanitario nun dispositivo.

   En caso de emerxencia

   Desenvolvemento normal dun evento

 Análise da concentración.

 Estudo dos riscos individuais e colectivos.

   o risco

   Identificación do risco

   Avaliación do risco

 Elaboración de hipóteses.

 Identificación de recursos.

   Clasificación: recursos humans e materais

   MEC

   Vectores de transporte: asistencia sanitaria e transporte non sanitario

   Posto de mando e control

   Plan de comunicacións

 Planificación operativa.

   Concepto

   Cronograma

   Organigrama funcional

   Estratexía
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 EXECUCIÓN DUN DISPOSITIVO DE RISCO PREVISIBLE 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora un dispositivo de risco previsible suposto, e describe os seus protocolos de activación e de desactivación. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Definíronse os obxectivos fundamentais da fase de execución dun dispositivo.

CA5.2 Describíronse os elementos loxísticos necesarios para a execución dun dispositivo.

CA5.3 Establecéronse a estrutura, as funcións e as responsabilidades do equipo de profesionais que intervén na execución dun dispositivo.

CA5.4 Definíronse horarios e quendas de traballo na posta en marcha dun dispositivo.

CA5.5 Definíronse os protocolos operativos.

CA5.6 Estableceuse a uniformidade do persoal profesional que intervén no proceso e fixáronse as normas de disciplina internas.

CA5.7 Describiuse o procedemento de activación do dispositivo.

CA5.8 Desenvolveuse a fase de desactivación do dispositivo.

CA5.9 Definíronse os obxectivos xerais da desactivación.

CA5.10 Esquematizouse o procedemento de análise do desenvolvemento do dispositivo e da elaboración da memoria.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Organización e xestión dos recursos.

   Tipos de recursos

     Equipo loxístico

     Red de telecomunicacións

     Recursos humáns

 Montaxe do dispositivo: estudo do terreo.

 Información para profesionais.

 Procedemento de activación do dispositivo.

 Características da fase de desactivación.

 Análise do desenvolvemento do dispositivo.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O alumno terá que superar os criterios de avaliación indicados como mínimos esixibles para cada UD para poder superar o módulo.

Criterios de cualificación:

- Proba escrita (valor=85%):  que pode constar de preguntas tipo test e/ou curtas, así como supostos prácticos cunha serie de cuestións a

responder según as indicacións do profesor/a. Esta terá unha puntuación de  0 a 10. É imprescindible obter unha puntuación mínima dun 5 para

poder considerar os demais criterios de cualificación. * Por ser un módulo anual faranse tres exames ó longo do curso coincidindo con cada unha

das 3 avaliacións.

- Tarefas on line remitidas en tempo e forma (valor=10%): O alumno deberá enviar as tarefas de cada unidade didáctica seguindo as indicacións

propostas polo profesor na plataforma. Baixo ningún concepto aceptarase unha tarefa entregada fóra de prazo. Haberá un mínimo de  dúas tarefas

on line por cada avaliación. Cando o profesor/a sube unha tarefa á plataforma, o anunciará no foro de novas, e comunicará  a fecha de corte para

poder entregar esta tarefa, tratándose normalmente, dun período de 8 a 10 días.

- Foro (valor=5%): Considérase a participación do alumno no foro realizando comentarios de interese académico e profesional relacionados cos

contidos de cada unidade didáctica, así como tamén cando participen para a resolución de dúbidas que expoñan os seus compañeiros ou

respondendo correctamente a cuestións que poida expor o profesor . O alumno debera usar o foro cunha actitude de máximo respecto aos

compañeiros e profesores. A falta de respecto no uso do foro suporá que o alumno obteña unha nota de cero "0" neste apartado e que o profesor

poda tomar as medidas oportunas

O ALUMNO QUE NON SE PRESENTE OU SUSPENDA MÁIS DUN EXAME PARCIAL E NON APROBASE UN MÍNIMO DO 50% DO CONXUNTO

DAS TAREFAS DO MÓDULO, DEBERÁ REALIZAR A PROBA FINAL EXTRAORDINARIA

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das tres cualificacións trimestrais superadas.

Debido á situacion de emerxencia sanitaria pola crisie 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.

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

Ainda que a avaliación é continua, para ó alumnado que non supere algunha das avaliacións parciais,  establécese unha proba de recuperación

que se realizará no mes de xuño. Esta proba consiste nun exame (proba escrita), de características similares ós exames realizados o longo do

curso, nos que se avaliará o alumno/a dos  criterios de avaliación non superados. Neste proba, cada alumno terá dereito a recuperar a avaliación

que non aprobase ata esa data. Os alumnos que teñan 2 avaliacións pendentes, poderán presentarse á proba de recuperación sempre e cando

teñan aprobadas o 50% do conxunto das tarefas do módulo. Aqueles alumnos que teñan 2 avaliacións pendentes e non presentaran tarefas, ou

non teñan aprobado un 50% das mesmas, así como aqueles alumnos que non teñan suspensas as 3 avaliacións, deberán acudir a PROBA FINAL

EXTRAORDINARIA que se celebrará no mes de XUÑO.

O alumno para reforzar os coñecementos da avaliación non superada, disporá das actividades de recuperación. Son actividades  previas ó exame,

e que terán lugar no mes de xuño. Serán similares as que se fixeron ó longo desa/s avaliación/s non superadas. Ditas actividades non

contabilizarán na nota final, son actividades de reforzo.
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A proba de recuperación consistirá nun exame escrito de preguntas tipo test e/ou curtas ademais de supostos prácticos, tendo en conta que as

preguntas contestadas erroneamente descontan un  1/2  do valor das respostas correctas.

A cualificación obtida nese trimetre tralo exame de recuperación, calcularase atendendo aos criterios de cualificación expostos no punto 5 desta

programación: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Debido á situacion de emerxencia sanitaria pola crisie 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.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que non se presentase ou suspendese mais dun exame parcial e ademais, non aprobase un mínimo do 50% do conxunto das tarefas

do módulo, debera realizar a Proba Final Extraordinaria, cuxos criterios de cualificación expóñense a continuación:

- Traballo Final: Terá carácter eliminatorio. Durante o segundo trimestre o profesor publicará na plataforma os contidos e procedementos do

currículo a tratar, así como os requisitos que debe cumprir o traballo: tipo de documento, presentación, número de páxinas, etc. Este traballo será

entregado como máximo dúass semanas antes do exame teórico. O profesor/a do módulo cualificará esta primeira parte da proba de 0 a 10

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.

-     Exame Final de Módulo (proba escrita): Terá carácter eliminatorio.  Consistirá nunha proba escrita dos coñecementos teórico-prácticos, 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 ou supostos prácticos propostos polo porfesor/a. 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, 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 para os alumnos que teñen que realizar a PROFA FINAL EXTRAORDINARIA:

Para cualificar o alumno/a aplicaranse os seguintes criterios de avaliación:

TRABALLO FINAL: ..suporá o 30% da nota, sendo necesario acadar unha cualificación positiva (5 sobre 10)para poder superar esta parte.

EXAME FINAL...suporá o 70% da nota, sendo necesario acadar unha cualificación positiva (5 sobre 10)para poder superar esta parte.

*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.

Debido á situacion de emerxencia sanitaria pola crisie 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.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Nas reunións do equipo de ciclo informarase regularmene sobre o desenvolvemento da programacion e as posibles incidencias ou modificacións

Quedará reflexado na plataforma da xunta destinada a tal fin, o seguimento da programación

Ao final do curso  realizarase a avaliación final desta programación, na que se anotarán as incidencias acaecidas ao longo do curso en relación a

cada un dos seus epígrafes, así como as propostas de mellora cara o vindeiro curso en caso de que se plantexen

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 ao módulo, observarase ao alumnado nas

primeiras semanas do curso e emitirase un informe para o titor/a. O titor recabará informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor,

asi como información dos estudos académicos, dos ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais, e

da experiencia profesional previa. A avaliacion inicial en ningúncaso levará consigo cualificación para o alumnado.

Segundo o artigo 28 da orde do 12 de xullo, o titor levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá copia á

xefatura de estudios.

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 do proceso de ensinanza-

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

módulo, requisito imprescindible para a superación do mesmo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, asi como a integración de alumnado con discapacidade, a través de actividades interactivas e

colaborativas, non só transmisivas. Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decidiranse na primeira xuntanza do equipo do ciclo

10.Outros apartados
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

exames presencias, o único cambio sería que estas dúas actividades pasarían a realizarse telemáticamente.
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