
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ricardo Mella 2020/202136017430 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SAN Emerxencias sanitarias Ciclos
formativos de
grao medio

CMSAN01Sanidade Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia 92020/2021 227227

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DOLORES VILAR LÓPEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 necesaria para desempeñar as funcións de prestación do servizo e control de calidade.

As funcións de prestación do servizo e control de calidade abranguen aspectos como:

-Verificación da existencia e do estado do material necesario.

-Concreción e caracterización dos protocolos normalizados de traballo.

-Aplicación de técnicas de apoio ao soporte vital avanzado e outras situacións de emerxencia.

-Cumprimento dos protocolos normalizados de traballo.

-Avaliación das actividades e dos resultados.

As actividades profesionais asociadas a estas función aplícanse en:

-Apoio ao soporte vital avanzado.

-Atención sanitaria en situacións especiais.

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 Nas UD 1 e na UD 2 faise referencia ao material e aos equipos dos que están dotadas as ambulancias de SVA.
Debe saber que as ambulancias de SVA son unha das pezas clave da asistencia extrahospitalaria As
ambulancias de soporte vital avanzado, diferéncianse do resto, por levar material específico para atender
calquera situación crítica, ademais dunha dotación de persoal sanitario cualificada, na que está integrada a
figura do TES. O TES debe ser capaz de recoñecer calquera tipo de material que leve a ambulancia. Aínda que
non sexa competencia súa o uso de determinados equipos, debe saber identificalos, xa que prestará un apoio
moi importante no labor asistencial. Nesta unidade 1 mostrarase os tipo de materiais relacionados coa vía
aérea e a ventilación, material para drenaxe torácico, material para curas de urxencia, outros materiais como
poden ser sondas etc e material relacionado coa movilización e mobilización, mochila pediatrica etc . O
alumno/a debe ser capaz de recoñecelos, empregalos de forma correcta e coas técnicas axeitadas, tendo en
conta que algunhas destas técnicas serán levadas a cabo por eles e outras aínda que sexan competencia do
médico/a ou enfermeiro/a, eles deben coñecelas e saber colaborar nas mesmas e sempre empregando as
condicións de seguridade e hixiene.

Material e equipos 31 17

2 Nas UD 1 e na UD 2 faise referencia ao material e aos equipos dos que están dotadas as ambulancias de SVA.
Debe saber que as ambulancias de SVA son unha das pezas clave da asistencia extrahospitalaria Nesta
unidade 2 atenderáse ó material relacionados con circulatorio. O alumno/a debe ser capaz de recoñecelos,
empregalos de forma correcta e coas técnicas axeitadas, como : a , a toma da técnica de vía endovenosa,
purgar un suero, glucemia, vía intraósea, tendo en conta que algunhas destas técnicas serán levadas a cabo
por eles e outras aínda que sexan competencia do médico/a ou enfermeiro/a, eles deben coñecelas e saber
colaborar nas mesmas e sempre empregando as condicións de seguridade e hixiene. Material electromédico
como o monitor. En emerxencias atendese a un número importante de paradas cardiorespiratorias, é por esto
que nesta unidade farase un recordó ó SVB e estudiarase o SVA, (o traballo en equipo e os seus protocolos e
técnicas, medicación, sueros ). Tamén o alumn@ nesta unidade diferencirá as diferentes vías de admistración
de medicamentos

Técnicas del soporte
vital avanzado

32 17

3 Nesta Unidade de Traballo, o alumnado coñecerá as lesións por traumatismos, aprenderá a axudar a un
politraumatizado. Serve tamén para que o alumno coñeza as alteracións que se producen no organismo, pola
súa exposición á calor, ao frío e as radiacións. Teñen especial interese as alteracións que produce a
exposición ao frío e calor ambiental, xa que o traballo do Técnico en Emerxencias (TES) os días de moito frío
ou calor resulta especialmente duro, podendo chegar a padecer algunhas das alteracións que se describen
neste capítulo. Por iso a identificación dos seus síntomas, así como as medidas de prevención pódenlle
resultar especialmente útiles. Tamén aprenderá as lesións que produce a nivel local o frío e a calor, facendo
unha especial mención ás alteracións producidas na pel polo efecto das queimaduras. Ao final do capítulo, o
alumno ou a alumna será capaz de recoñecer os distintos tipos de queimaduras, así como os coidados iniciais
previos ao traslado ao hospital. Tamén aprenderá a recoñecer a gravidade das lesións causadas pola
electricidade e as medidas de seguridade que debe adoptar para non resultar feridos. Por último estudará as
alteracións que producen nas persoas as radiacións ionizantes (que son as nocivas para a saúde) e as
medidas de protección que debe tomar.

Atención en lesións
por axentes físicos

55 17

4 Esta unidade serve para que o alumno coñeza as lesións e alteracións que se producen no organismo,
provocadas polos axentes químicos e biolóxicos. Tamén coñeza a gran cantidade de produtos químicos que
nos rodea e que se utiliza de forma habitual. Moitos destes produtos poderán producir lesións se non se
manipulan coas suficientes medidas de seguridade. Ao longo do capítulo noméanse distintos compostos
químicos; o obxectivo non é que o alumno os aprenda. Ao citalos, simplemente quíxose dar algúns exemplos
usando o nome desta substancia química, para que así resulte máis doado o seu estudo. serve tamén para
que o alumno aprenda a axudar as persoas que se lesionaron cos axentes químicos e biolóxicos. O alumno
saiba evitar o contaxio e como limpar os equipos que foron contaminados para non propagar infeccións con
eles.E Por último aprenderá que coidados iniciais podes aplicar e que síntomas producen as mordedelas e
picaduras dalgúns animais e insectos.

Atención sanitaria en
lesiones por agentes
químicos y biológicos.

35 17

5 O obxecto desta unidade é que o alumno coñeza as principais patoloxías urxentes e como actuar ante cada
unha delas. Atenderase só ás enfermidades con causa orgánica, é dicir, as que provocan danos nos órganos
ou tecidos. comézase coa patoloxía respiratoria de urxencia, despois os trastornos urxentes que afectan ao
corazón e os vasos sanguíneos e, as alteracións neurolóxicas máis frecuentes nas urxencias
extrahospitalarias, alteracións dixestivas urxentes e remata coas alteracións dos órganos dos sentidos. Ao
principio de cada capítulo, faise un breve resumo da estrutura (anatomía) e funcionamento (fisioloxía) do
aparato ou sistema estudado. É moi importante que o alumno coñeza as principais patoloxías urxentes porque,
desta forma, saberá como axudar ao paciente de forma axeitada. Tamén serve para identificar as
enfermidades que poden poñer en perigo a vida do paciente. Nesta unidade existe un apartado especial,
dentro do tema da patoloxía cardiovascular, á realización do electrocardiograma (ECG).

Atención sanitaria en
patoloxia orgánica de
urxencia

54 16

6 Este é o último capítulo deste módulo, serve para ensinar a axudar unha muller no momento do parto. O tema
comeza cos cambios que experimenta a muller durante o embarazo e do desenvolvemento do feto. Faise
mención do período anterior ao parto de forma breve, e anímase a que buscar máis información sobre o tema.
(En internet, por exemplo, hai centos de páxinas de moi boa calidade que mostran información e vídeos
relacionados con este tema). Serve tamén para coñecer as fases do parto. (Desta forma o TES poderá afrontar
máis tranquilo esta situación). Esta unidade tamén axuda a identificar o momento máis adecuado para pedir
axuda ou trasladar a muller ao hospital. Coñecer os síntomas e signos clínicos que indican que a muller se pon
de parto. coñecer algúns problemas relacionados co embarazo e o parto. Aprender a axudar á muller en cada
caso.

Actuación en parto
inminente

20 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Material e equipos 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

   CA1.1.1 Identificouse material de emerxencias  en láminas

   CA1.1.2 .Identificouse/Recoñeceuse material para mobiización inmovilización .

   CA1.1.3 Identificouse/Recoñeceuse material para curas de urxencia

   CA1.1.4 Identificouse/Recoñeceuse outro material para emerxencia (material para sondaxes, mochila pediátrica etc).

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

   CA1.2.1 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse a utilidade, o funcionamento e o manexo da ventilación mecánica

   CA1.2.2 Diferenciouse a ventilaciónmecánica invasiva da ventilación mecánica no invasiva

   CA1.2.3 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse a utilidade, o funcionamento e o manexo da CPAP CA.

   CA1.2.4 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse a utilidade, o funcionamento e o manexo do aspirador de secrecións

   CA1.2.5 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse, o funcionamento e o manexo do capnógrafo

   CA1.2.6 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse a utilidade, o funcionamento e o manexo do videolaringoscopio

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

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

   CA1.4.1 Seleccionouse ou identificouse material necesario para ventilación mecánica

   CA1.4.2 Seleccionouse material necesario para ventilación mecánica nunha situacion de PCR

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

   CA1.5.1 Describiuse as manobras de apertura de vía aérea

   CA1.5.2 Describiuse a colocación/e ou a utilidade dunha cánula de guedel
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Criterios de avaliación

   CA1.5.3 Seleccionouse/e ou Describiuse a forma axeitada de preparar o material para colaborar nunha intubación

   CA1.5.4 Describiuse/ e ou identificouse a forma axeitada de dar o médic@ o material de intubación

   CA1.5.5 Describiuse/ e ou identificouse a función do TES na técnica de intubación, (incluindo entre otras a técnica de fixar a cánula de guedel e o TET).

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

 0  CA1.10.1 Describiuse ou determinouse a función e/ou a técnica de emprego do pulxiosímetro,

 0  CA1.10.2 Identificouse ou describiuse os posibles erros na lectura dos valores do pulxiosímetro CA.

 0  CA1.10.3 Describiuse ou identificouse o papel do Tes no uso do pulxiosímetro

 0  CA1.10.4  Determinouse os diferentes valores de saturación de osíxeno relacionándose cos valores de osíxeno en sangue ( normáis e diferentes graos de hipoxemia)

4.1.e) Contidos

Contidos

 Indicacións para a administración de oxíxeno medicinal.

   Valores de hipoxemia(normal, leve, moderada y grave)

   Indicacións para a valoración da hipoxemia

 Dispositivos de administración de oxíxeno medicinal.

   Material para ventilar y nebulización al paciente

   Material para intubación

   Material para drenaje torácico

   Empregouse de forma axeitada a bala de oxíxeno

   Identificaronse os distintos compoñentes do sistema regulación de oxíxeno dunha bala de oxíxeno

   Material para comprobar la respiración

   Alternativa a la intubación

 Cálculo de consumo de oxíxeno.

 Recoñecemento e uso de material e equipamentos electromédicos.

   Capnografía

   Aspirador de secreciones

   Respiradores

 Técnicas de hemostasia.

   Material de curas de urgencia

 Preparación da medicación.

 Recoñecemento e uso de material.
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Contidos

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

N.º Título da UD Duración

2 Técnicas del soporte vital avanzado 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Realiza operacións de preparación e administración da medicación de emerxencia, tendo en conta as especificacións farmacéuticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o material de emerxencias.

   CA1.1.5 Identificouse  os equipamentos e o material preciso para as tecnicas e a atención nunha  situación de PCR

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

   CA1.2.7  Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse, o funcionamento e o manexo do capnógrafo nuha situación de PCR

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

   CA1.3.1 Describiuse o algoritmo do SVA nunha situación de PCR CA.

   CA1.3.2 Describiuse/ou relacionouse/ou identificouse o papel de cada membro do equipo dunha UVI móvil e dunha ambulacia de SVB na atención dunha situacion de PCR

   CA1.3.3 Clasificouse os equipamentos e o material nunha  situación de PCR

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

   CA1.4.2 Seleccionouse material necesario para ventilación mecánica nunha situacion de PCR

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

   CA1.5.6 Colaborouse na apertura e mantenemento da vía aérea nun caso de PCR. (incluindo entre outras o papel do Tes na colaboración na técnica de intubación).

   CA1.5.7 Describiuse/ e ou identificouse a función do TES e do médico en nun caso de PCR, en relación coa vía área, diferenciando a actuación en SVB de SVA

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

   CA1.6.1 Seleccionouse/ ou identificouse/ ou describiuse o material para a toma dunha vía endovenosa periférica

   CA1.6.2 Seleccionouse/ ou identificouse/ ou describiuse o material para a toma dunha vía endovenosa central

   CA1.6.3 Seleccionouse/ ou identificouse/ ou describiuse o material para a toma dunha vía endovenosa ósea

CA1.7 Colaborouse na canalización da vía venosa.

   CA1.7.1 Describiuse a técnica dunha toma de vía endovenosa periférica
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Criterios de avaliación

   CA1.7.2 Describiuse a técnica de purgar un soro

   CA1.7.3 Describiuse o papel do TES na toma de vía endovenosa (periférica, central ou ósea) nunha situación de PCR

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

   CA1.8.1 Seleccionouse ou identificouse material necesario para monitorización

   CA1.8.2 Describiuse a técnica de monitorización nunha situación de PCR e relacionouse coa función do TES

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

   CA1.9.1 Seleccionouse/e ou identificouse material para realización do rexistro electrocardiográfico

   CA1.9.2 Describiuse a técnica de colocación das derivacións precordiales nunha situación de PCR

   CA1.9.3 Describiuse/ e ou identificouse o significado das ondas P, QRS, T dun registro electrocardiográfico

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

 0  CA1.10.5 Determinouse a saturación de oxíxeno do paciente por pulsioximetríanun paciente en PCR

CA2.1 Identificouse a medicación de emerxencia de uso máis frecuente.

   CA2.1.1 Identificouse medicación relacionada coa reposición da volemia ( sueros )

   CA2.1.2 Identificouse medicación empregada unha PCR

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

   CA2.2.1 Relacionouse medicación coas súas indicacións (PCR)

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

CA2.4 Enumeráronse as vías de administración.

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

CA2.6 Administrouse a medicación sobre manequíns de adestramento.

   CA2.6.1 Administrouse oxíxeno sobre o maniquí

   CA2.6.2 Administrouse nebulización en moneco

   CA2.6.3 Administraronse  fármacos no moneco (PCR)

   CA2.6.4 Purgouse un suero

4.2.e) Contidos

Contidos

 Indicacións para a administración de oxíxeno medicinal.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Recoñecemento e uso de material e equipamentos electromédicos.

   Monitor-desfibrilador

 Particularidades do soporte vital avanzado en pediatría.

 Vías de administración.

 Fármacos utilizados.

   Fármacos empleados en una PCR

   Sueros

 Preparación da medicación.

 Recoñecemento e uso de material.

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

N.º Título da UD Duración

3 Atención en lesións por axentes físicos 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

   CA3.2.1 Describíronse/identificaronse os procedementos para a  unha valoración primaria

   CA3.2.2 Describíronse/identificaronse os procedementos para a valoración secundaria da persoa accidentada.

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

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

   CA3.4.1 Descibironse/ ou identificaronse protocolos de limpeza e desinfección de feridas

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

   CA3.5.1 Identificaronse o recoñeceron diferentes vendaxes en láminas

CA3.6 Realizáronse vendaxes adaptadas á localización da lesión.

   CA3.6.1 Realizaronse vendaxes circulares

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

   CA3.7.1 Describironse ou recoñeceronse os coidados iniciais ante un paciente con lesións por outros axentes físicos (radiacións, electricidade, conxelacións, etc.).

   CA3.7.2 Identificáronse/diferenciaronse os coidados iniciais ante un paciente con lesións por outros axentes físicos (radiacións, electricidade, conxelacións, etc.).

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

   CA3.8.1 Idetificouse o reconoñeceuse a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

   CA3.8.2 Describironsese/identificaronse ou aplicaronse coidados iniciais segundo a gravidade das queimaduras atendendo á súa profundidade e á súa extensión.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de hemostasia.
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Contidos

 Traumatismos. Biomecánica do trauma.  Estimación inicial e secundaria.  Politraumatizado.  Traumatismos cranioencefálicos. Atención médica en explosións. Vendaxes: indicacións e tipos.
Técnicas de realización de vendaxes. Coidado e manexo de lesións cutá
 Lesións por calor e por frío. Queimaduras.  Golpe de calor.  Hipertermia. Hipotermia. Conxelación. Protocolos de actuación.

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

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

N.º Título da UD Duración

4 Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de preparación e administración da medicación de emerxencia, tendo en conta as especificacións farmacéuticas. NO

RA4 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con lesións por axentes químicos e biolóxicos, segundo os protocolos de actuación. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a medicación de emerxencia de uso máis frecuente.

   CA2.1.3 Identificouse medicación relacionada con Shok anafilático

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

   CA2.2.2 Relacionouse ou Identificouse medicación relacionada coas intoxicacións por axenes químicos

   CA2.2.3 Analizouse medicación de emerexenciarelacionada co Shok anafilático

   CA2.2.4 Describiuse/citouse ou identificouse a medicación nas situacións de intoxicacións por axentes biolóxicos/animáis.

CA4.1 Clasificáronse os axentes tóxicos.

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

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

CA4.4 Clasificáronse os axentes biolóxicos.

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

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

CA4.7 Describiuse a técnica de descontaminación.

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

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

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

 Mordeduras e picaduras.
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Contidos

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

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

N.º Título da UD Duración

5 Atención sanitaria en patoloxia orgánica de urxencia 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA5 - Aplica os procedementos para lles prestar atención a pacientes con patoloxía orgánica de urxencia, segundo os protocolos de actuación. SI

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

Criterios de avaliación

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

   CA1.8.3 Describiuse a técnica de monitorización nunha situación  de patoloxía cardiovascular e relacionouse coa función do TES

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

   CA1.9.4 Identificouse/recoñeceuse o significado das ondas dun rexistro electrocardiográfico normal

   CA1.9.5 Seleccionouse e describiuse a técnica de colocación  das derivacións precordiales nunha situación de isquemia miocárdica

CA5.1 Describiuse a patoloxía cardiovascular de urxencia.

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

CA5.3 Describiuse a patoloxía respiratoria de urxencia.

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

CA5.5 Describiuse a patoloxía dixestiva de urxencia.

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

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

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

CA5.9 Describiuse a patoloxía neurolóxica de urxencia.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Indicacións para a administración de oxíxeno medicinal.

 Dispositivos de administración de oxíxeno medicinal.

 Fármacos utilizados.
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Contidos

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

 Protocolos de actuación ante patoloxía cardiovascular de urxencia.

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

 Protocolos de actuación ante patoloxía respiratoria de urxencia.

 Patoloxía dixestiva de urxencia: hemorraxias dixestivas e pancreatite aguda.

 Algoritmos de actuación ante a patoloxía dixestiva de urxencia.

 Patoloxía de urxencia dos órganos dos sentidos.

 Algoritmos de actuación ante a patoloxía de urxencia dos órganos dos sentidos.

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

N.º Título da UD Duración

6 Actuación en parto inminente 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Enumeráronse as fases do parto.

CA6.2 Describíronse os signos de parto inminente.

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

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

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

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

CA6.7 Recoñecéronse complicacións na evolución inicial do parto.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fases do parto.

 Complicacións.

 Signos e síntomas de parto inminente.

 Manobras de soporte ao parto.

 Atención ao neonato e á nai.

 Normas de hixiene e prevención de infeccións.

 Traslado de nai e neonato ao centro sanitario.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 sera 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

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.

     *Aqueles alum@s que non presentaron a duas avaliacións trimestraís ou mais, e ademais, non aprobase un mínimo do 50% do conxunto das

tarefas do módulo NON poderá facer o exame de recuperación das Avaliacións non superadas é terá que acudir a Proba Final Extraordinaria.

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),

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
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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

. 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

      *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.

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

       *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 dos sistemas infórmáticos. para iso observarase nas primeiras semanas do curso ao alumnado mediante o foro da primeira

unidade , diferentes mensaxes, e nas clases presenciais.

Tendo en conta que as dúas primeiras semanas do curso empreganse para o manexo a 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, tra 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, a través

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) CRISE SANITARIA COVID-19

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
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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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