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INTRODUCIÓN 

 

Este módulo profesional pertence ó Ciclo Superior de Saúde Ambiental 

que consta dun total de 2000 horas. Impártese nos dous primeiros 

trimestres do 2° curso, cunha duración de 130 horas, distribuídas en 

7 sesións semanais de 50 minutos cada unha. Asóciase a unidade de 

competencia número 7 do correspondente RD 106/2000, de título: 

"fomentar a saúde das persoas mediante actividades de promoción e 

educación medioambiental". 

 

CAPACIDADES TERMINAIS: 

 

As definidas para este módulo son: 

•  Explica-las medidas de frecuencia de enfermidade que se utilizan 

para avalia-lo nivel de saúde dunha poboación. 

•  Identifica-las características persoais, sociais, culturais e 

sanitarias que poidan influír nas actividades de prevención destinadas 

a eles. 

• Aplicárlle-la teoría da causalidade ás enfermidades para explica-lo 

modo en que inflúen sobre a saúde das persoas ou dos colectivos os 

factores de risco xerais e/ou específicos. 

•  Enumera-los criterios de selección dunha mostra de poboación 

para a realización de estudios epidemiolóxicos. 

•  Explica-los métodos de elaboración de instrumentos de recollida de 

información e precisa-los criterios que marcan a súa especificidade. 

• Analiza-las variables psicolóxicas que definen os grupos de risco, 

identificando e explicando os condicionantes que hai que traballar no 

desenvolvemento de programas de promoción da saúde. 

• Explica-las teorías existentes sobre a comunicación e os elementos 

que a constitúen e describi-los métodos de transmisión de 

información de uso común en actividades de información ou 

formación sanitaria. 
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•  Explica-los elementos que forman parte dunha reunión de traballo, 

identificando as técnicas que potencian ou regulan o seu 

desenvolvemento. 

•  Explica-la relación existente entre o contido e o grao de 

utilización de técnicas de motivación como elemento de reforzo en 

programas educativos sanitarios. 

•  Identifica-las técnicas de dinámica de grupo aplicables á 

educación para a saúde, relacionando cada unha delas coa súa 

indicación específica. 

•  Explica-los diferentes tipos de obxectivos para concretar programas 

que modifiquen hábitos non saudables nas persoas e/ou nos colectivos. 

• Elaborar accións educativas sobre diferentes situacións sanitarias 

determinando o seu cronograma de aplicación en función do colectivo 

definido, estratexia e tempo de execución. 

•  Explica-los métodos de avaliación aplicables a estratexias de 

promoción da saúde, determinando os momentos idóneos para a súa 

realización.. 

• Aplicar métodos e medidas específicas en educación para a saúde, 

elaborar, desenvolver e utilizar diferentes programas, e ter en 

conta as características e necesidades da poboación de Galicia . 

 

CONTIDOS 

 

En cada unidade temática distinguiremos contidos: conceptuais, 

procedimentais e actitudinais. 

 

1. CONTIDOS CONCEPTUAIS: 

 

Os contidos distribuíronse nas seguintes unidades de traballo: 

 

UT 1. A saúde. Saúde pública e saúde comunitaria. 

Aproximación ó concepto de saúde. A saúde e os seus 

determinantes. Saúde pública: evolución histórica, as distintas 
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concepcións da saúde pública, idea actual da saúde pública. Saúde 

comunitaria. Medicina preventiva. Niveis de prevención. A 

enfermidade como proceso, causa e principios de causalidade, 

modelos explicativos do proceso saúde-enfermidade, modelo ecolóxico 

de saúde. 

 

UT2. Demografía e Saúde pública. 

Conceptos xerais. Demografía e Saúde Pública. Demografía 

estática: fontes, explotación de datos demográficos (as pirámides 

de poboación). Demografía dinámica. Indicadores sanitarios. 

 

UT3. Epidemioloxía. 

Concepto. Obxectivos. Método epidemiolóxico. Clasificación dos 

estudios epidemiolóxicos. 

 

UT4. Educación sanitaria. 

Concepto. Obxectivos. Papel na promoción da saúde. Principios de 

educación sanitaria. Axentes de educación sanitaria. 

 

UT5. Os comportamentos na saúde. 

A dinámica dos grupos. Determinantes da conducta. Modificación de 

conductas, hábitos e actitudes. 

 

UT6. Métodos e medios de educación sanitaria. 

Clasificación. Recursos didácticos. Planificación en educación 

sanitaria. Avaliación. 

 

UT7. Distintos métodos de intervención en educación sanitaria. 

Educación para a saúde na escola. Educación para a saúde na 

comunidade Educación para a saúde na asistencia primaria. 

Avaliación dos programas de prevención en educación para a saúde. 
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2. CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 

 

UT1. A saúde. 

Descrición das fases da historia natural da enfermidade. 

Identificación dos niveis de prevención e a súa relación co sistema 

de atención sanitaria Avaliación da influencia sobre a saúde dos 

distintos factores que integral a tríade ecolóxica. 

 

UT2 . Demografía sanitaria. 

Identificación e utilización das fontes de datos demográficos. 

Análise e interpretación de datos de demografía sanitaria. 

 

UT3. Epidemioloxía. 

Selección de mostras de poboación para estudios epidemiolóxicos. 

Análise dos resultados de estudios epidemiolóxicos descritivos. 

 

UT 4, 5, 6, 7. Educación sanitaria. 

Análise das diferentes dinámicas grupais e selección da técnica de 

grupo mais axeitada para cada situación. Análise e selección da 

técnica de comunicación mais axeitada en cada situación. Selección 

e aplicación de técnicas de resolución de conflictos que faciliten a 

comunicación. Manexo dos diferentes medios audiovisuais en 

programas de educación para saúde. Planificación e avaliación de 

actividades de formación 

 

3. CONTIDOS ACTITUDINAIS 

 

Dado que en toda-las unidades se traballará individualmente, serán 

constantes os seguintes contidos actitudinais: 

 

• Expoñer e defender as propias opinións. 

• Realiza-la crítica doutras opinións ou feitos, sempre no respecto 

e na tolerancia as demais persoas e colectivos. 
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Ademais, e dependendo de cada unha das UT, os seguintes: 

 

• Valoración da importancia da influencia sobre a saúde dos 

factores que integran a triada ecolóxica. 

• Valoración da importancia da medicina preventiva para mellora-lo 

nivel de saúde de individuos e colectivos. 

• Rigor na realización da análise e interpretación de datos de demografía 

e epidemioloxía. 

• Actitude crítica ante os resultados de estudios epidemiolóxicos 

non validados adecuadamente. 

• Valoración da utilidade das técnicas de dinámica de grupos 

para a educación para a saúde. 

• Preocupación pola axeitada utilización dos recursos didácticos. Rigor 

e confidencialidade na recollida e manexo dos datos. 

 

METODOLOXIA 

 

Neste módulo ten unha gran importancia o traballo individual 

con posta en común, que se desenvolverá en forma de actividades 

prácticas na aula. Así, nunha parte da sesión de clase, pode haber 

unha parte teórica, onde se proporcionan as bases de coñecemento, e a 

continuación traballo individual, onde se realizará unha actividade 

desexada ben para adquirir coñecementos novos ou para reforzar os 

xa existentes. Podrá realizarse unha posta en común, cunha análise das 

conclusións e unha orientación das mesmas de cara ó obxectivo inicial 

da actividade. 

 

AVALIACION 

 

Será unha avaliación continua e para realizala, ó profesor contará con 

varias fontes de información: 
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1. Probas escritas que consistirán en exames tipo test ou a 

desarrollar que suporán un 55% da nota final. 

 

2. Traballos individuais, así como a súa defensa e exposición. Suporán 

un 35% da nota final. 

 

3. Participación nas actividades da aula suporá ó 10% da nota 

final. 

 

Conforme se determina no artigo 2 da Orde do 30 de xullo de 2007, os 

alumnos poden perder o dereito á avaliación continua, no caso de ter 

un numero de faltas superior ó 10% das horas de que consta este 

modulo, dado que o número de horas do módulo é de 130 e que as 

sesións son de 50 minutos, o número máximo de faltas de asistencia 

(xustificadas ou non) para ter dereito á avaliación continua será de 14. 

A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero 

neste caso os alumnos deberán acollerse ó sistema extraordinario de 

avaliación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO  

 

 Se o alumno non chegara a acadar ditos obxectivos, poderase presentar a 

unha proba de recuperación escrita, de estructura semellante as realizadas 

durante o curso, complementada con tarefas de reforzo e a presentación dos 

traballos de carácter obligatorio.  

 

Avaliación extraordinaria: No caso de perda da avaliación continua, o alumno 

realizará unha proba que constará de dúas partes: unha parte escrita 

correspondente a parte teórica do programa da asignatura e unha parte 

práctica correspondente a parte práctica da asignatura. Ademais deberá 

presentar os traballos de carácter obrigatorio realizados o longo do curso. 
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ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA Á CONTINXENCIA COVID-19 

Establécense tres posibles escenarios: 

- Actividade semipresencial no grupo: as sesión presenciais dedicaranse 

á explicación e desarrollo dos contados. As actividades de aula 

desarrollaranse por medio da aula virtual do centro, principalmente co 

apoio de outros recursos dixitais. Dividirase ao alumnado en subgrupos 

de non máis de 10 alumnos/as rotando os subgrupos nas actividades 

presenciais e non presenciais. Na avaliación inicial detectarase ao 

alumnado con difilcutade de acceso aos recursos non presenciais e 

porase en coñecemento de Xefatura de Estudos. De xeito xeral o 

alumnado recibirá formación ao inicio de curso nos recursos dixitais e 

plataforma Moodle. 

- Actividade non presencial dun número indeterminado do alumnado: 

no caso do alumnado que non poida asistir ás sesión presenciais, 

seguirán o desenvolvemento das actividades de aula por medio dos 

recursos dixitais e plataforma Moodle. Crearase un foro de dúbidas. 

- Actividade non presencial do grupo: a metodoloxía basearase de igual 

xeito que o apartado anterior pero neste suposto incorporarase a 

videocoferencia como metodoloxía de seguimento grupal, intentando 

manter o horario das sesión presenciais. 

 

En todos os supostos, aplicaranse os mesmos instrumentos de avaliación 

previstos na programación pero adaptados a probas non presenciais utilizando 

os distintos recursos para o diseño de probas que facilita a plataforma Moodle 

e/ou videocoferencias para probas orais. 

 


