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

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

prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial, coa colaboración na preparación e no desenvolvemento da loxística sanitaria ante

emerxencias colectivas ou catástrofes, así como participando na preparación de plans de emerxencia e dispositivos de risco previsible do ámbito

da protección civil

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de loxística, prevención,seguridade e protección de soporte

asistencial.

As actividades profesionais asociadas a estas función aplícanse en:

-Traslado de persoas doentes.

-Atención a vítimas: soporte vital e evacuación.

-Xestión da área de catástrofe seguindo os  protocolos de operatividade, seguridade e hixiene establecidos.
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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 atendese a clasificación  desastres no mundo, e das emerexencias. O concepto de catástrofe
distinguindo esta dun accidente ou incidencia Sirve tamén para que o alumno coñeza a importancia de valorar
o impacto dun desastre. As catástrofes dependendo da súa magnitude, e da vulnerabilidade da área afectada,
poden provocar unha ruptura das infraestruturas básicas, que ademais das lesións primarias ás persoas, van
provocar problemas de saúde secundarios. Establecese a importancia, principios, funciones etc da loxística
nestes sucesos. O que sirve para ir introducindo o alumno neste concepto, e que valore a importancia da
mesma. Esta unidade permite comprender que a catástrofe non é un proceso estático senón que ten unhas
fases e que hai formas de previlas e de solucionalas, pero que para iso hai que coñecelas e dotalas de
recursos tanto humanos coma materiais.

Bases conceptuais da
loxística sanitaria en
catástrofe

25 12

2 Esta unidade segunda de Loxística Sanitaria de Emerxencias, dedicada ao coñecemento da organización
sanitaria en emerxencias. Está formada polo Sistema Nacional de Saúde, do que forman parte as Urxencias
Médicas e o Transporte sanitario e a organización da Protección Civil. É importante que o alumno coñeza as
características principais do Sistema Nacional de Saúde en relación á atención primaria e á especializada, aos
servizos, ás prestacións sanitarias da Seguridade Social e á atención ás urxencias e ao transporte sanitario.
Permite recoñecer que o traballo dun TES ó estar moi relacionado coas Emerxencias Sanitarias e os servizos
de Protección Civil, permitiralle coincidir con outros profesionais da sanidade e das forzas e corpos de
seguridade do estado principalmente. Nela tamén se fai referencia a historia das emerxencias ó longo do
tempo e os diferentes sistemas de emerxencias médicas

Organizacións
sanitarias en
urxencias e
emerxencias

20 12

3 Nas unidades anteriores puidemos coñecer cal é o papel dos Servizos de Protección Civil e dos Sistemas de
Saúde do noso país nas actuacións en emerxencias. Agora, ao traballar esta nova unidade ímonos centrar en
traballar sobre como se planifica a organización dunha emerxencia por parte das autoridades responsables
delas.

Coordinación sanitaria
en situacións de crise

25 13

4 Nesta nova unidade ímonos centrar en coñecer como se organiza unha catástrofe para garantir a coordinación
de todos os recursos dispoñibles. Para comezar imos coñecer cales son as fases de actuación recollidas no
decálogo prehospitalario e que dan resposta a todo tipo de intervención, de xeito secuenciada, ordenada e
coordinada. Fases que van dende o momento anterior á propia aparición da situación de emerxencia, onde se
trata de dispoñer de todos o medios preparados para ser activados en calquera momento, ata as fases de
alarma e aproximación, unha vez acontecida a situación de catástrofe e que prepara aos centros de
coordinación e aos primeiros equipos para achegarse ao lugar dos feitos e comezar a traballar.
Fundamentalmente nesta unidade ímonos centrar na sectorización e o despregamento de dispositivos
eventuais, é dicir, en organizar o lugar da catástrofe en varias áreas de traballo ben definidas onde se
localizarán cada un dos equipos en función da tarefa que vaian realizar. Sen esquecer o despregamento como
proceso fundamental, pois trátase de crear estruturas seguras onde se realicen as tarefas de asistencia
sanitaria, de coordinación, etc. Por último, imos tratar o tema do establecemento dunha cadea de mando,
esencial para que a organización da situación sexa eficaz, evitando decisións cruzadas de cada un dos
equipos e mesmo actuacións dobres, coa perda de recursos que isto provoca, cando nestas situacións
precisamente os recursos adoitan ser escasos. Coñeceremos quen é o máximo responsable e sobre quen
delega a xestión de determinadas actuacións.

Despregamento e
sectorización

23 14

5 Nesta unidade dase importancia a  xestión dunha axeitada evacuación para que se garanta a continuidade da
asistencia prehospitalaria coa asistencia hospitalaria. Establecendo que a  evacuación é un proceso moi
complexo, que require dunha xestión particular. A correcta clasificación das vítimas, en relación á súa patoloxía
e gravidade, a dispersión adecuada polos centros asistenciais dispoñibles e o uso dos medios de transporte
indicados en cada caso, van centralizar as actuacións da xestión da evacuación. Faise pois relevancia nas
noras de evacuación, posto médico avanzado, posto de Carga de Ambulancias, Posto Médico de Evacuación.
Analizanse os medios de transporte sanitario dispoñibles, e as súas características particulares, para unha
axeitada elección sobre a base de varios factores derivados da vítima, da ruta, os accesos, a dispoñibilidade de
recursos, etc. Cada dispositivo de transporte está regulado en función a unha serie de disposicións legais que
determinan os equipamentos sanitarios e persoais que deben levar para garantir unha asistencia axeitada. Por
último, centraremos o estudo en coñecer como debe responder o hospital ante un suceso que xere múltiples
vítimas., así como o establecemento dun comité de catástrofes que xestione todas as actuacións.

Evacuación e
organización
hospitalaria ante as
catástrofes

28 13

6 Nesta unidade ímonos centrar nun elemento indispensable para que a xestión da catástrofe poida realizarse, o
material de primeira intervención. Tendo en conta que cada unha das fases do decálogo prehospitalario que
estudamos fan mención a unha serie de actividades e funcións por parte dos equipos de intervención, que non
poderían realizarse se estes non dispoñen dun material específico. Non se trata só de material necesario para
a asistencia sanitaria e o rescate, senón que como en determinadas catástrofes, os propios recursos do lugar
víronse afectados temos que considerar o desprazamento doutros materiais básicos como os necesarios para
establecer unha subministración de auga, para o establecemento das comunicacións, ou todos aqueles
destinados á montaxe de estruturas ou asentamentos temporais. Se vai estudiar o material indispensable para
realizar as primeiras actuacións. Por último imos traballar nesta unidade, as diferenzas en canto á dotación
necesaria en función do tipo de emerxencia, e como se poden establecer os mecanismos necesarios para
preveer estas necesidades, así como todo o relacionado coa xestión e manexo de subministracións
humanitarias.

Material de primeira
intervención

26 12
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U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

7 Nesta unidade ímonos centrar neste tipo de procesos dirixidos a cubrir para a poboación unha serie de
necesidades prioritarias como son o acceso a auga potable, roupa, alimento e produtos de hixiene. Nesta
unidade imos traballar a importancia da auga como recurso fundamental na xestión dunha catástrofe, indicando
os procesos de valoración iniciais, de cálculo de necesidades, así como os requisitos fundamentais que debe
cumprir a auga para ser apta para o consumo humano. Busca de novas fontes de subministración así como a
realización de procedementos de potabilización antes de realizar a distribución aos damnificados. Xunto coa
xestión da auga traballaremos o modo de subministrar outros recursos primarios como son o alimento, a roupa
de vestir e de cama, así como os produtos de hixiene de primeira necesidade. Faise incapié no respecto na
medida do posible das costumes sociais e culturais dos dannificados. Ademais imos estudar como debe
xestionarse a eliminación de excretores e outros residuos que se xeran nunha emerxencia que, xunto coa
realización de procesos de desinfección, desinsectación e desratización, permite diminuír a aparición de
enfermidades xeradas por contaminación de alimentos xuntos coas transmitidas por animais que fan de
vectores de transmisión. Por último imos traballar nesta unidade aquelas enfermidades principais que aparecen
en grandes catástrofes.

Control de
subministracións e
residuos

21 12

8 Nesta unidade ímonos introducir nun aspecto fundamental da xestión das catástrofes, sen o que os demais
serían totalmente inviables. Trátase de asegurar as comunicacións en casos de emerxencias e catástrofes.
Coñecese que un axeitado sistema de comunicacións debe garantir o enlace entre diversos órganos que
interveñen na resolución do sinistro e que deben considerar diferentes aspectos como, os recursos para
atender a unha chamada de alerta, que actualmente está centralizada no teléfono 112, os equipos
desprazados ao lugar da catástrofe, que permiten conectar aos órganos directivos cos equipos de
intervenientes, así como todos os elementos utilizados entre estes equipos de intervenientes. Entendese a
comunicación non e un proceso improvisado senon que ten que estar planificado. Atendese aos distintos
sistemas de comunicacións, dende os máis tradicionais ata os máis sofisticados. Entre os principais sistemas
encóntranse os de telefonía fixa, móbil e vía satélite, os sistemas de radiocomunicacións, así como equipos
integrados que contan con varios destes dispositivos nunha única unidade que pode desprazarse e funcionar
de forma autónoma en casos de ruptura total das infraestruturas básicas. Por último, imos tratar o modo en que
deben realizarse estas comunicacións, pois existen unha serie de normas básicas na comunicación, así como
uns códigos que facilitan e axilizan a transmisión, mesmo naquelas situacións onde poidan recollerse algunhas
interferencias por parte dos equipos de radio.

As comunicacións en
emerxencias e
catástrofes

24 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Bases conceptuais da loxística sanitaria en catástrofe 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Propón despregamentos organizativos sanitarios en situacións de emerxencia, e identifica os sectores asistenciais e as estruturas despregadas. 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 Describíronse os sistemas de protección civil, de emerxencias médicas e de axuda humanitaria internacional.

CA1.7 Identificáronse posibles escenarios de emerxencias colectivas.

CA1.9 Describiuse o marco legal das actuacións en escenarios de emerxencia.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise da actuación sanitaria na catástrofe.

 Sistemas de protección civil.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organizacións sanitarias en urxencias e emerxencias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Propón despregamentos organizativos sanitarios en situacións de emerxencia, e identifica os sectores asistenciais e as estruturas despregadas. 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 Describíronse os sistemas de protección civil, de emerxencias médicas e de axuda humanitaria internacional.

CA1.9 Describiuse o marco legal das actuacións en escenarios de emerxencia.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Modelos de sistemas de emerxencias sanitarias.

 Sistemas de protección civil.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Coordinación sanitaria en situacións de crise 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Propón despregamentos organizativos sanitarios en situacións de emerxencia, e identifica os sectores asistenciais e as estruturas despregadas. NO

RA2 - Estima o material de primeira intervención necesario para a asistencia, e relaciona a aplicación do material co tipo de emerxencia ou catástrofe. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os sistemas de protección civil, de emerxencias médicas e de axuda humanitaria internacional.

CA1.2 Analizáronse os plans loxísticos aplicados en catástrofes que tiveron lugar.

CA2.1 Identificouse a estrutura da cadea de mando e as súas funcións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de protección civil.

 Plans loxísticos.

 Coordinación sanitaria en situacións de crise.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Despregamento e sectorización 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Propón despregamentos organizativos sanitarios en situacións de emerxencia, e identifica os sectores asistenciais e as estruturas despregadas. NO

RA2 - Estima o material de primeira intervención necesario para a asistencia, e relaciona a aplicación do material co tipo de emerxencia ou catástrofe. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Definiuse a sectorización da zona de actuación de catástrofes e emerxencias.

CA1.4 Describíronse os límites de cada sector asistencial e as súas funcións.

CA1.5 Comprobáronse os recursos persoais e materiais existentes en cada área de traballo.

CA1.6 Elixiuse o lugar do despregamento segundo as súas características e os factores que interveñen.

CA1.7 Identificáronse posibles escenarios de emerxencias colectivas.

CA1.8 Describironse os procedementos para a montaxe dun hospital de campaña segundo as instrucións ou os protocolos establecidos.

CA1.9 Describiuse o marco legal das actuacións en escenarios de emerxencia.

CA1.10 Describíronse os procedementos de balizamento e sinalización.

CA1.11 Identificáronse os recursos humanos e materiais necesarios en función do escenario.

CA1.12 Definíronse as fases de alarma e aproximación.

CA2.1 Identificouse a estrutura da cadea de mando e as súas funcións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Sectorización asistencial: área de seguridade, área de salvamento, área de socorro e área de base.

  Recursos persoais e materiais nas áreas de traballo.

  Factores para a elección do lugar do despregamento.

  Estruturas despregadas nos sectores asistenciais. Plan de emerxencias.

  Organización hospitalaria ante as catástrofes.

 Recoñecemento do escenario: fases de alerta, alarma e aproximación.

 Hospital de campaña e posto de mando avanzado: características e recursos.

 Marco legal da actuación no escenario de emerxencia.
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Contidos

 Balizamento da área de seguridade onde se despregue o operativo asistencial.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Evacuación e organización hospitalaria ante as catástrofes 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica os obxectivos e a función das noras de evacuación e participa na coordinación da evacuación das vítimas. 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 Describíronse os obxectivos das noras de evacuación.

CA5.2 Enumeráronse os tipos de noras de evacuación e describíronse as súas funcións.

CA5.3 Identificáronse as condicións de utilización das UVI móbiles en situacións de catástrofe.

CA5.4 Identificáronse as características do posto de carga de ambulancias e as funcións da persoa do posto de carga.

CA5.5 Identificáronse e rexistráronse os datos necesarios para realizar a dispersión hospitalaria das persoas feridas que o precisen.

4.5.e) Contidos

Contidos

  Organización hospitalaria ante as catástrofes.

 Noras de evacuación.

 Tipos de noras.

 Utilización das UVI móbiles en situacións de catástrofe.

 Posto de carga de ambulancias (PCAMB).

 Control do fluxo de ambulancias.

 Rexistro de datos para a dispersión hospitalaria de persoas feridas e cadáveres.

 Organización da resposta hospitalaria.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Material de primeira intervención 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Estima o material de primeira intervención necesario para a asistencia, e relaciona a aplicación do material co tipo de emerxencia ou catástrofe. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Delimitouse o tipo e a cantidade de material sanitario en función da emerxencia ou catástrofe, e do emprazamento.

CA2.3 Identificáronse as características técnicas dos contedores para utilizar en caso de catástrofes.

CA2.4 Seleccionáronse os contedores para o transporte de material.

CA2.5 Distribuíuse o material de primeira intervención atendendo ao código de cores recomendado pola Organización Mundial da Saúde.

CA2.6 Realizouse un mapa da distribución do material de primeira intervención, segundo sectores, empregando as cores recomendadas pola Organización Mundial da Saúde.

CA2.7 Incluíuse en cada contedor unha relación do material que conteña.

4.6.e) Contidos

Contidos

  Organización hospitalaria ante as catástrofes.

 Estruturas sanitarias eventuais.

 Material sanitario de primeira intervención.

 Material loxístico.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Control de subministracións e residuos 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla a subministración de recursos non sanitarios e analiza os protocolos de intervención nunha situación de emerxencia colectiva ou catástrofe. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definiuse o procedemento de abastecemento e xestión da auga en situacións de catástrofe.

CA3.2 Describíronse os métodos de potabilización da auga e os de análise de potabilidade.

CA3.3 Definiuse o procedemento de subministración e xestión de alimentos.

CA3.4 Controlouse a caducidade, o correcto envasado e a almacenaxe dos produtos perecedoiros.

CA3.5 Definiuse o procedemento de eliminación de excrecións e de xestión de residuos.

CA3.6 Detalláronse os riscos relacionados coa subministración de auga e de víveres, e coa eliminación de residuos.

CA3.7 Definíronse os fundamentos e os obxectivos do proceso de desinfección, desinsectación e desratización.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Xestión da auga de uso e consumo: potabilización.

 Xestión de víveres: control de existencias, conservación e reparto.

 Xestión de combustibles.

 Eliminación e tratamento de residuos.

 Desinfección, desinsectación e desratización.

 Custodia e conservación de cadáveres e restos humanos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 As comunicacións en emerxencias e catástrofes 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Asegura as comunicacións analizando o funcionamento dos elementos dunha rede autónoma de comunicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as necesidades de comunicación entre os operativos na área do suceso.

CA4.2 Valoráronse as vías de comunicación que permitan manter canles operativas.

CA4.3 Puxéronse en marcha e programáronse os equipamentos de comunicación.

CA4.4 Estableceuse un sistema de comunicación compatible cos sistemas empregados polos grupos operativos que interveñen na catástrofe.

CA4.5 Empregouse a linguaxe específica e as normas de comunicación segundo os protocolos establecidos.

CA4.6 Emitiuse información clara e concisa para facilitar a comprensión da mensaxe.

CA4.7 Describíronse os procedementos de comunicación cos centros de coordinación segundo os protocolos establecidos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de coordinación no centro receptor.

 Redes integradas de comunicacións sanitarias.

 Procedementos de coordinación na área de crise.

 Linguaxe e normas de comunicación.

 Composición e funcionamento de emisoras, estacións e radios.

 Composición e funcionamento de telefonía móbil e vía satélite.
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Son os criterios de avaliación indicados como minimos exisibles para cada unidade.

1.1.  CUALIFICACIÓNS PARCIAIS (TRIMESTRAIS)

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

I. Proba escrita  (exame): cun peso do 85% da cualificación da avaliación.  Esta proba ten carácter obrigatorio e será presencial (sempre e

cando o permita a situación sanitaria). A duración máxima da proba será de 60 minutos. O exame consistirá nunha proba escrita que pode conter

preguntas de resposta curta, preguntas tipo test e/ou resolución de casos prácticos.

Se o alumno/a despois de descontar as respostas negativas acada 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 acada un valor de 50 puntos ou máis, o alumno terá aprobada esa avaliación

O ser un módulo anual faránse tres exames o longo do curso coincidindo con cada avaliación. Os exames (proba escrita) son presencias e de

carácter obrigatorios,  non presentarse conleva a ter suspensa esa avaliación.

*NORMAS PARA OS EXAMES PRESENCIAIS:

Os exames son presencias e de carácter obrigatorio, non presentarse conleva a ter suspensa esa avaliación.

¿ 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 (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

¿ ADEMAIS DE TODAS ESTAS NORMAS, TODO O ALUMNADO DEBERÁ CUMPRIR ESTRITAMENTE AS MÉDIDAS HIXIÉNICO-

SANITARIAS IMPOSTAS POLA XUNTA E A CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA A PREVENCIÓN DO CONTAXIO POR COVID19

II. Tarefas on line:  cun peso do 10% da puntuación. 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. Recoméndase enviar as tarefas

con antelación suficiente á plataforma, evitando así o risco de afrontar problemas técnicos de última hora.

Cada 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 8 días. A non entrega da tarefa on line en prazo suporá unha cualificación de 0 nesa tarefa. Haberá un mínimo de 1 tarefa obrigatoria on line por

cada unidade didáctica.

III. Participación no foro: cun peso do 5 %. Neste apartado consideramos a participación do alumno no foro:

a. Realizando comentarios de interese académico e profesional relacionados cos contidos de cada unidade didáctica, así como a resolución

de dúbidas doutros compañeiros.

b. Respondendo correctamente a cuestións que plantexeo profesor no foro da unidade. Unha vez que o profesor resolva as cuestión, as

respostas posteriores do alumno/a non contabilizan, pero podedes participar igualmente no foro con comentarios interesantes, fotos, vídeos, etc..

sobre a materia que se esté 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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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o alumno obteña unha nota de ¿0¿ neste apartado e que se poidan aplicar outro tipo de medidas sancionadoras.

As tarefas on line non entregadas terán unha puntuación de 0. 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.

*Para sumar os porcentaxes anteriores é obrigatorio acadar no exame presencial un 42,5 sobre 85

MOI IMPORTANTE!!!: O alumno que non se presentase a 2 ou máis avaliacións e ademais, non aprobase un mínimo do 50% do conxunto das

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

2. CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO

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

*A cualificación final do alumno que teña que presentarse á Proba Final Extraordinaria, será o valor obtido na devandita proba

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

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

mesmas, entre a terceira avaliación e a final.

Neste período fixarase a data do exame, que servirá para evidenciar a consecución dos resultados de aprendizaxe non acadados durante o curso.

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 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.

A proba de recuperación consistirá nun exame escrito de preguntas de resposta curta e/ou tipo test, ademais de supostos prácticos, tendo en conta

que as preguntas contestadas erroneamente descontan un 1/3 do valor das respostas correctas.

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

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

Non se contempla a perda do dereito a avaliación continua na modalidade A DISTANCIA, nesta modalidade procederemos da seguinte forma:

O alumnado que non se presentase a 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:

- Exame Final (proba escrita): 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, tendo en conta que as preguntas contestadas

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

erroneamente descontan un 1/2 do valor das respostas correctas.. O profesor/a do módulo cualificará esta  proba de 0 a 100 puntos. Para superar

o exame final do módulo é necesario que o alumno/a, despois de descontar as preguntas negativas, alcance o mínimo de 50 sobre 100 puntos,

*A cualificación final do alumno que teña que presentarse á Proba Final Extraordinaria, será o valor obtido na devandita proba

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

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

reunións de equipo docente do grao de cumprimento da mesma.

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

ou do Departamento da familia profesional.

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

mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Non se contempla a necesidade de realización de avaliación inicial na modalidade A DISTANCIA

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

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

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

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

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

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

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

intereses e capacidades.

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

dos módulos profesionais.

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

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

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

de xullo de 2011

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

coas competencias profesionais asociadas ao mesmo.
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Durante todo o curso traballaranse diferentes aspectos relacionados coa educación en valores:

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

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

circunstancia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desempeñar.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decidiranse na primeira xuntanza do equipo do ciclo

Intentarase levar a cabo por parte do do equipo do ciclo un "Simulacro de catástrofe no instituto", para que poñan en práctica todos os

coñecementos adquiridos no conxunto dos módulos do ciclo

10.Outros apartados

10.1) Materiais da plataforma e temporalización

A temporalización das actividades, é unha orientación. Disipoñese esta temporalización porque o sistema non deixa pechar a programación, xa

que tamen se deixa un tempo para que o alumno, dado que é unha ensinanza a distancia, coñeza a unidade, faga os examenes , autoevaluacións,

participe en foros de unidad etc. Polo que este tempo sumase nesta programación as titorias on line (actividad on line).

Todo o explicado nas titorias colectivas e feito nas titorias on line pode ser exixido en examen.

A asistencia as titorias colectivas e voluntaria, en ningún caso terá cualificación.

Algunas actividades ou tarefas on line pode abarcar mais dunha unidade neste caso o tempo para facelas será al menos o disposto para a tarefa

da unidade última aberta.

10.2) Tarefas on line

O profesor establecerá unha data de apertura e unha de peche para que o alumno/a poida realizar a tarefa on line e subila á plataforma.

O  tempo de entrega para estas tarefas on line é de 8 a 10 días dende a súa apertura (que será comunicada polo docente)
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O profesor establecerá a forma de cualificación, e comunicará as instruccións de entrega de tarefa.

Nos días posteriores o peche  da tarefa o profesor  subirá a resolución da devandita tarefa e calificará a mesma

10.3) Actividade de foro de unidade

Considérase 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.

10.4) APARTADO COVID19

NORMAS COVID

*TODO O ALUMNADO DEBERÁ CUMPRIR ESTRITAMENTE AS MÉDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS IMPOSTAS POLA XUNTA E A

CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA A PREVENCIÓN DO CONTAXIO POR COVID19

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

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

pasarían a ser titorías on line

*NORMALIDADE: Continuamos tal e como se reflexa na programación
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