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Ciclo Formativo: 

Código da familia 
profesional 

Familia profesional Ciclo formativo Grao Réxime 

SAN Sanidade Coidados auxiliares de 
enfermería 

Ciclos formativos 
de grao medio 

Réxime de adultos 

Módulo profesional: 

Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais 

Hixiene do medio 
hospitalario e limpeza do 
material 

2020/2021 6 160 192 

Profesorado responsable: 

Profesorado asignado ao módulo Mª del Mar Pintos Campos 

 

2.OBXECTIVO XERAL DO MÓDULO. 

O módulo de Hixiene do medio hospitalario e limpeza do material está asociado á unidade de competencia 

número 3 e o seu obxectivo xeral é: coida-las condicións sanitarias do contorno do paciente e do 

material/instrumental sanitario utilizado nas distintas consultas/unidades/servicios. 

 

3.CAPACIDADES TERMINAIS DO MÓDULO. 

As capacidades termináis elementais do citado módulo profesional son: 

• Contribuír na prevención de infeccións hospitalarias actuando sobre a transmisión de enfermidades 

aplicando as medidas individuais e colectivas establecidas. 

• Aplicar técnicas de limpeza e desinfección ós materiais e instrumentos utilizados na asistencia 

sanitaria. 

• Esteriliza-los materiais e instrumentos sanitarios, realiza-los controis correspondentes e almacenar 

adecuadamente o material estéril. 

• Utiliza-las medidas de illamento necesarias segundo a situación, estado e idade do paciente. 

• Diferencia-los compoñentes da unidade do paciente e analiza-las condicións hixiénico-sanitarias 

que debe cumprir, describindo os métodos e as técnicas para conseguilas. 

• Realiza-la preparación de berces e incubadoras segundo os protocolos de hixiene e seguridade 

establecidos. 

• Selecciona-los medios e técnicas en función do tipo de mostra biolóxica a recoller e aplica-la 

técnica de recolleita adecuada ó estado e idade do paciente ou cliente para realiza-lo estudio 

solicitado. 

• Realizar e elimina-los residuos clínicos segundo os protocolos de hixiene e seguridade 

establecidos. 

 

4. SECUENCIACIÓN E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS. 
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Para desenvolve-las capacidades termináis nomeadas, o módulo de Técnicas Básicas estructúrase en 21 
unidades de traballo, coa seguinte secuencia e temporalización: 

 

Unidades didácticas Sesións Trimestre 

1 Aproximación o rol do/a auxiliar de enfermaría 2 1º 

2 Unidade do doente. A cama hospitalaria. 24 1º 

3 Instrumental médico-quirúrxico. O carro de curas 23 1º 

4 Limpeza e desinfección do material e instrumental 25 2ª 

5 Esterilización de materiais e instrumentos 18 2ª 

6 Enfermedades transmisibles. Infeccións nosocomiais 17 2ª 

7 Técnicas de illamento 20 3ª 

8 Recollida de mostras biolóxicas 15 3ª 

9 Residuos clínicos 15 3ª 

 Total sesións 160 

 

A seguinte distribución preséntase como unha proposta e, polo tanto, unha referencia na que pode basearse 
o docente. As horas reais destinadas a cada unidade dependerá da estrutura organizativa e de 
funcionamento do centro, así como dos recursos dispoñibles e do grupo ao que se dirixa o módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.UNIDADES DE TRABALLO 

1. APROXIMACIÓN O ROL DO/A AUXILIAR DE ENFERMARÍA 

OBXECTIVOS 

• Coñecer as funcións do Auxiliar de Enfermaría. 

CONTIDOS 
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• Presentación do módulo. 

• Rol do TCAE na hixiene do medio hospitalario e na limpeza do material. 

ACTIVIDADES 

• Definir os termos específicos relacionados coa hixiene do medio hospitalario e limpeza de material.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Enumerar as función do TCAE en relación coa hixiene do medio hospitalario e limpeza do material. 
 

2. UNIDADE DO DOENTE. A CAMA HOSPITALARIA. 

OBXECTIVOS 

• Promover as medidas oportunas que están al alcance do auxiliar no logro das condicións 
ambientais óptimas na unidade do doente hospitalario.  

• Coñecer o mobiliario que forma a unidade do doente. 

• Identificar os medios materiais e produtos de uso máis frecuente na unidade do doente hospitalario. 

• Coñecer os diferentes tipos de camas hospitalarias e as súas indicacións. 

• Realizar as técnicas de arranxo da cama. 

CONTIDOS 

• Estrutura xeral e composición da unidade do paciente.  

• Factores ambientais da unidade do doente. 

• Medios materiais e instalacións fixas que a compoñen.  

• Funcións de TCAE en relación coa unidade do doente. 

• Descrición da cama hospitalaria. 

• Tipos de cama hospitalaria. 

• Accesorios da cama. 

• Técnicas de arranxo a cama: pechada, aberta desocupada e ocupada e cirúrxica.  

ACTIVIDADES 

• Simular, no taller de enfermería, da organización e distribución do mobiliario e recursos materiais 
da unidade do doente.   

• Realiza-lo doblado de sábanas, mantas, etc. 

• Realiza-la cama baleira, ocupada, cirúrxica.  

• Facer esquemas, debuxos e responder cuestión acerca dos contidos do tema. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Describir a unidade do doente hospitalario. 

• Explicar as funcións do TCAE en relación coa unidade do doente. 

• Explicar os tipos de camas e accesorios mais frecuentes no ámbito hospitalario. 

• Realiza-las técnicas de doblaxe e preparación da lencería para a súa posterior utilización. 
Valorarase a habilidade, coordinación e destreza na realización da práctica.  

• Realizar por parellas as técnicas de arranxo da cama. Valorarase a preparación e orde no equipo 
necesario, coordinación, destreza e rapidez no desenrolo da técnica.  
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3. INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRXICO. O CARRO DE CURAS. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os diferentes tipos de instrumentais sanitarios e para que se emprega cada un. 

• Identificar o material que compón o carro de curas. 

• Saber preparar un carro de curas. 

CONTIDOS 

• Instrumental médico-quirúrxico. 

• O carro de curas. 

ACTIVIDADES 

• Facer fichas e identificar instrumental sanitario. 

• Preparar un carro de curas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Recoñecer os diferentes instrumentais sanitarios. 

• Saber relacionar os instrumentais coa función que realizan. 

• Preparar un carro de curas. 

4. LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO MATERIAL E INSTRUMENTAL 

OBXECTIVOS 

• Identificar os produtos básicos utilizados na limpeza de materiais e instrumentos.  

• Caracterizar as técnicas de limpeza dos distintos tipos de materiais. 

• Identificar os productos químicos máis frecuentes utilizados no proceso de desinfección  

• Clasificar as técnicas de desinfección por métodos físicos e por métodos químicos.  

• Preparar disolucións a distintas concentracións.  

CONTIDOS 

• Limpeza de material y utensilios sanitarios: 

• Principios básicos. 

• Clasificación do material e instrumental. 

• Criterios de verificación do proceso de limpeza, almacenamento, acondicionamento e 
conservación. 

• Desinfección de materiais e instrumentos: 

• Definición de: desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia e antiséptico. 

• Nocións básicas sobre a preparación de disolucións. 

• Dinámica do proceso de desinfección. 

• Mecanismo de acción dos desinfectantes. 

• Métodos de desinfección. 

• Desinfectantes químicos de uso mais frecuente 

• Rol do auxiliar relacionado coa limpeza e desinfección de materiais e instrumentos. 

ACTIVIDADES 

• Definir termos básicos relacionados coa limpeza e desinfección de materiais e instrumentos.  

• Realiza-las técnicas de limpeza de materiais, instrumentos e aparatos presentes no taller de 
enfermería.  

• Elaborar un cadro comparativo , no caderno de prácticas, que reflicta as diferencias entre 
desinfectantes físicos e químicos.  
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• Preparar disolucións de desinfectantes a distintas concentracións a partir de preparados 
comerciais.  

• Realiza-las técnicas de desinfección por ebulición e por inmersión .  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Describi-la secuencia de operacións necesarias para realiza-la técnica de limpeza dos medios 
materiais de uso clínico.  

• Selecciona-lo método de desinfección idóneo para cada caso. 

• Realiza-las técnicas de desinfección  Valorarase a correcta selección do material e o procedemento 
e control da técnica.  

 

5. ESTERILIZACIÓN DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

OBXECTIVOS 

• Realizar a esterilización de material e instrumental sanitario. 

• Coñecer a finalidade dos controis de esterilización. 

• Describir os tipos de controis do proceso de esterilización existentes. 

CONTIDOS 

• Descripción do proceso de esterilización. 

• Métodos de esterilización: físicos e químicos.  

• Métodos de control do proceso de esterilización.  

• Rol do auxiliar no proceso e servicio de esterilización.  

• A central de esterilización. 

ACTIVIDADES 

• Realiza-las técnicas de empaquetado, etiquetado, fechado y selado do material destinado a 
esterilizar.  

• Realizar un esquema dos distintos métodos de esterilización existentes. 

• Clasificación do material e esterilización do mesmo polo método correspondente, utilizando os 
controles más adecuados para cada caso. 

• Manipulación e preparación de cultivos inoculados destinados posteriormente a esterilización en 
autoclave.  

• Enumeración das condicións idóneas para o almacenamiento. 

• Visita a central de esterilización dun Hospital (si e posible). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Coñecer a secuencia de etapas do proceso de esterilización. 

• Describi-los métodos de esterilización mais frecuentes nun servicio de esterilización hospitalario.  

• Realiza-las técnicas de esterilización en autoclave. Valorarase a secuencia dos procesos previos a 
esterilización, manexo do aparato utilizado, xustificación dos controles empregado e habilidade e 
destreza dos alumnos así como a eficacia da técnica.  

• Explica-los métodos de control de calidade dos procedementos de esterilización indicando en cada 
caso o mais axeitado.  

 

6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. INFECCIÓNS NOSOCOMIAIS 

OBXECTIVOS 
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• Identificar as distintas partes da cadea epidemiolóxica das enfermidades transmisibles. 

• Coñecer as principais infeccións nosocomiais no medio hospitalario. 

• Describir as medidas de prevención de enfermidades nosocomiais. 

CONTIDOS 

• Infección e enfermidade transmisible. 

• Cadea epidemiolóxica. 

• Prevención de enfermidades transmisibles. 

• Infeccións hospitalarias mais frecuentes.  

• Rol do auxiliar no control e prevención das infeccións hospitalarias.  

ACTIVIDADES 

• Recompilar información ( na prensa, libros,..) sobre as enfermidades transmisibles que afecten a 
poboación onde residen os alumnos para a identificación e análise dos eslavóns da cadea que han 
podido intervir na súa transmisión. ( Actividade a realizar en pequenos grupos )  

• Busca de termos relacionados con infeccións hospitalarias e enfermidades transmisibles. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Coñecer termos relacionados coas enfermidades transmisibles e infeccións hospitalarias.  

• Enumerar as principais enfermidades transmisibles. 

• Explicar os tipos de enfermidades nosocomiais mais frecuentes a as súas medidas de prevención. 

• Resolver supostos de enfermidades transmisibles e infeccións hospitalarias. 

 

7. TÉCNICAS DE ILLAMENTO 

OBXECTIVOS 

• Aplicar correctamente as distintas medidas de illamento.  

• Relacionar distintas patoloxías co tipo de illamento recomendado.  

• Analizar as consecuencias derivadas dunha inadecuada actuación en situación. de illamento. 

• Asistir humanitariamente a unha persoa enferma illada sen que se sinta rexeitada o desprezada, 
sino atendida e comprendida.  

 

CONTIDOS 

• Illamento: Finalidade. Normas xerais. Tipos.  

• Técnicas de illamento.  

• Rol do auxiliar na relación coas técnicas de illamento.  

ACTIVIDADES 

• Por parellas, seleccionar, preparar e ordenar os recursos materiais necesarios nun carro de 
illamento.  

• Realiza-las técnicas de lavado de mans, colocación das calzas, gorro, máscara, bata e luvas  

• Realizar, en parellas, a simulación dos distintos tipos de illamento. 

• Simula la recollida do material contaminado da unidade do doente mediante a técnica da dobre 
bolsa.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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• Describi-los protocolos para cada unha das técnicas de illamento segundo o tipo de illamento, e o 
material necesario. 

• Realizar os diferentes tipos de lavado de manos. 

• Saber o orde de colocación e remoción das calzas, gorro, mascarilla e luvas. 

 

8. RECOLLIDA DE MOSTRAS BIOLÓXICAS 

OBXECTIVOS 

• Saber preparar adecuadamente o equipo de recollida de mostras biolóxicas.  

• Saber preparar adecuadamente a persoa que vai ser sometida a unha determinada recollida de 
mostras. 

• Recoller o material adecuadamente e deixar o doente confortablemente tras a extracción. 

• Manipular correctamente as diferentes mostras biolóxicas.  

• Coñecer a forma de identificación correctadas mostras, segundo o código do centro sanitario.  

CONTIDOS 

• Obtención de mostras biolóxicas: 

o Socilitude de probas. 

o Recollida de mostras: ouriña, sangue, líquido cefalorraquídeo, feces, esputos e exudados.  

• Manipulación e conservación de mostras biolóxicas.  

• Rol do auxiliar no procesamento das mostras biolóxicas.  

ACTIVIDADES 

• Cumplimentación de diferentes modelos de impresos de solicitud de mostras con datos supostos. 

• Realizar un esquema ou ficha de cada toma de mostra e as suas características especiais.  

• Identificación, selección e preparación dos materiais necesarios para a recollida de diferentes tipos 
de mostras: orina (adulto e bebé), vómitos e feces. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Definir termos específicos relacionados coa recollida de mostras biolóxicas.  

• Coñecer os protocolos e materiais necesarios utilizados na recollida dos distintos tipos de mostras 
biolóxicas.  

• Describir as precaucións a ter en conta no transporte das mostras. 

 

9. RESIDUOS CLÍNICOS 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os riscos e precaucións que han de terse en conta durante a manipulación de residuos 
clínicos. 

• Saber os protocolos relacionados coa eliminación de residuos clínicos. 

CONTIDOS 

• Clasificación dos residuos clínicos.  

• Riscos sanitarios asociados os residuos clínicos no medio hospitalario.  
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• Precaucións a ter en conta na manipulación dos residuos clínicos.  

• Tipos de bidóns de eliminación de residuos.  

• ol do auxiliar na manipulación e eliminación de residuos clínicos.  

ACTIVIDADES 

• Traballo en pequenos grupos sobre os distintos tipos de residuos clínicos. Exposición oral dos 
traballos na aula. 

• Simula-la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos nos bidóns correspondentes tendo en 
conta o tipo de contaminación e os protocolos de eliminación establecidos.  

• Busca en dicionarios específicos diversos de termos relacionados cos residuos clínicos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Definir os diferentes tipos de residuos clínicos explicando os procedementos de eliminación. 

• Coñecer os riscos sanitarios asociados os residuos clínicos no medio hospitalario. 

 

6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

Será activa e participativa. 

− Presentación por parte da profesora dos contidos conceptuais de cada unidade didáctica 
axudándose dos recursos materiais dispoñibles no centro (presentacións de PowerPoint), 
adaptándose aos coñecementos previos do alumnado. 

− Realización por parte dos alumnos de actividades de reforzo que axuden a adquisición dos 
contenidos conceptuais previamente explicados. 

− Exposición de videos e/ou realización por parte da profesora das diversas técnicas relacionadas 
coa unidad didáctica exposta. Posteriormente, tras as demostracións, será o propio alumno quen 
execute a técnica correspondente a un compañeiro. Por ende, e preciso que os alumnos aporten 
os materiais necesarios para executar a actividade (pillama ou bata de traballo). 

− Tamén se intentará que o alumno aprenda a aprender, levando a cabo pequenas actividades de 
investigación, tanto individuais coma en grupo, a fin de potenciar o traballo en equipo. 

 

7. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación dos aprendizaxes adquiridos polos alumnos realizarase tomando como referencias as 
capacidades e criterios de avaliación establecidos previamente.  A falta de asistencia superior ao 10% das 
horas destinadas para o módulo conleva a perda do dereito á avaliación continua. Sendo este un módulo de 
160 horas, equivalentes a 192 sesións de 50 minutos, o alumno que falte a 20 sesións perderá o dereito á 
avaliación continua. 

 
Para ser avaliado positivamente o alumnado deberá demostrar nos distintos exames os seus 
coñecementos adquiridos, tanto no ámbito conceptual como no procedimental e de realización de 
procedementos prácticos na aula.  
 

Criterios de cualificación 

A avaliación terá un carácter continuo, baseándose en probas obxectivas realizadas ao longo de 3 períodos 
de avaliación. 

Serán obxecto de avaliación: 

− A asimilación dos contidos conceptuais así como o vocabulario propio do módulo. 

− A execución das técnicas ou procedementos correspondentes, tendo en conta tanto a destreza na 
execución coma o bo manexo e coidado do material. 
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− Os traballos e tarefas realizados tanto de forma individual como en grupo, valorando a habilidade, 
rapidez, seguridade e destreza. 

− A actitude do alumno na aula, o seu interese pola materia desenvolvida e a sua participación. 

A valoración dos puntos anteriores poderase facer de múltiples formas, entre as que se atopan: 

− Probas teóricas: poden ser tipo test, preguntas de resposta curta, preguntas a desenvolver, supostos 
prácticos, recoñecemento de láminas anatómicas, etc., relativas aos contidos das unidades didácticas. 

− Probas prácticas: consistentes na realización das técnicas correspondentes a cada unidade didáctica 
ou supostos prácticos escritos. 

− Realización dos traballos ou tarefas no tempo indicado, con orde e limpeza. 

− Observación do comportamento e actitude do alumno, do mantemento da aula taller e dos equipos e 
material, etc. 

A cualificación numérica basearase nos seguintes criterios de cualificación xerais: 

Para ser avaliado positivamente o alumnado deberá demostrar nos distintos exames os seus coñecementos 
adquiridos, tanto no ámbito conceptual como no procedimental e de realización de procedementos prácticos 
na aula. 

a) Exames presenciais : Suporán o 60% da nota final. O exame terá unha cualificación total de10 puntos, 
tendo que acadar alomenos un 5 para aprobar. Esta proba constará de preguntas test e/ou preguntas curtas 
e/ou preguntas de desenrolo podendo incluír imaxes, gráficos, táboas. Cada 4 respostas incorrectas  restarán 
1 resposta correcta. Farase un exame como mínimo por avaliación coa súa correspondente recuperación. 

b) O 30% da nota virá dada polo exame práctico. A materia dos exames prácticos será acumulativa o largo 
dos trimestres, xa que o finalizar o curso o alumno terá que ser capaz de realizar todos os procedementos 
prácticos vistos durante o ano académico. Este exame constará de realización de prácticas na aula taller (se 
a situación actual o permite) e /ou preguntas prácticas e /ou casos prácticos a realizar de xeito individual, 
pódense incluír imaxes, táboas e gráficos. E imprescindible obter un mínimo dun 5 sobre 10 nesta parte para 
poder considerar os demais criterios de cualificación. 

c) O 10 % da nota virá dada polos traballos realizados na aula e na aula virtual. 

Estará a disposición de cada alumno unha táboa de cotexo para poder valorar este bloque, no que se valoran 
as seguintes competencias: 

-Responsabilidade no traballo  

- Iniciativa e autonomía 

- Metodoloxía orde e pulcritude 

- Participación no traballo en equipo 

- Habilidades comunicativas e empatía 

-Igualdade ante as diferencias 

-Se o alumno non asistise a clase o día que se faga unha práctica (sen motivo xustificado) a nota verase 
afectada en proporción as practicas realizadas durante o trimestre. 

-Será necesario obter una nota igual ou superior a 5 nas diferentes partes de xeito independente para 
facer media, e superar así materia avaliada. 

-Para superar o curso é necesario acadar un 5 nas tres avaliacións. Os/as alumnos/as que suspendan 
algunha avaliación terán que presentarse ao exame extraordinario de xuño coas avaliacións non 
superadas. 

-A nota final do curso será a resultante da media aritmética obtida nas distintas avaliacións sempre e 
cando estén superadas cun mínimo de 5 puntos 
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-É condición indispensable para supera-lo módulo que o alumno teña realizadas tódalas probas de 
avaliación (escritas e prácticas) e actividades propostas o longo do curso. 

-Tódolos alumnos deberán acudir as probas e/ou actividades na data e hora proposta. Soamente se fará 
noutra data unha proba e/ou actividade a aqueles alumnos que presenten xustificante (médico de 
enfermidade, médico especialista na seguridade social, probas de especialista na seguridade social, 
xuizos, defuncións). 

-Os exames ensinaranse aos alumnos corrixidos e cualificados individualmente e quedarán arquivados en 
poder do profesor. 

-Os/as alumnos/as que superasen o módulo e que a final de curso queiran subir nota, poderán facelo 
presentándose o exame de xuño con toda a materia. Se o alumno decide presentarse por este sistema 
deberá ter en conta que NON se gardará a nota que acadara ata ese momento. 

-Calquera intento de fraude durante a realización das probas levará á expulsión da/o alumna/o e 
cualificación da proba cun 0. 

-Está prohibido o emprego de teléfonos móviles, tabletas ou calquera dispositivo de comunicación do 
alumnado co exterior 

7.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

-Si se suspende unha avaliación, o alumno realizará a recuperación do avaliación correspondente. 

-Si se suspende a recuperación, o alumno realizará o exame final de xuño con toda a avaliación ou 
avaliacións correspondentes. 

-Quen non asista á realización dunha proba sen unha causa xustificada (enfermidade grave con 
xustificante médico ou causa legal), perde o dereito á súa realización e irá á proba de recuperación. 

-Ao finalizar cada avaliación realizarase unha proba única de recuperación, con data a elixir entre o 
profesor do módulo e os/as alumnos/as. Esta proba será realizada despois da avaliación. Aplicaranse os 
mesmos criterios de cualificación descritos anteriormente. 

-En xuño farase un exame de recuperación de toda a materia. 

Considerarase superado o módulo cando, nas 3 avaliacións parciais (incluindo as recuperacións) a 
calificación sexa de 5 puntos ou superior ou, cando a calificación do exame de recuperación total de xuño 
sexa 5 ou mais. 

7.2 PROBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

A falta de asistencia superior ao 10% das horas destinadas para o módulo conleva a perda do dereito á 
avaliación continua. Sendo este un módulo de 160 horas, equivalentes a 192 sesións de 50 minutos, o 
alumno que falte a 20 sesións perderá o dereito á avaliación continua. 

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua deberá acollerse ao sistema extraordinario de 
avaliación que consistirá nun exame  mixto, de contidos teóricos é prácticos. Cos mesmos criterios de 
avaliación descritos anteriormente. 

Ademais terá que realizar de xeito individual un dossier que avalía os contidos procedimentais ,e os 
traballos feitos durante o curso. 

Tanto o exame extraordinario como a presentación do dossier terán lugar en xuño. Terá que superar todas 
as partes de xeito independente para aprobar a materia. 
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A porcentaxe será a seguinte: 60%teórico, 30% práctico 10% dossier. 

-Calquera detección de fraude na realización da proba levará á expulsión do alumno e cualificación de 0 
puntos na proba. 

-Queda prohibido o uso de teléfonos móbiles, tabletas ou calquera outro medio de comunicación do 
alumnado co exterior. 
 

7.3 MÍNIMOS EXIXIBLES 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva deste módulo están indicados en cada unidade 
didáctica. 
 

• Recoñecemento e selección  do instrumental e los equipos necesarios para as distintas consultas 
médicas. 

• Selección e aplicación de técnicas de limpeza, desinfección e esterilización do material, 
instrumental y equipos. 

• Desenvolvemento das técnicas de  illamento e prevención de enfermidades, de acordo cos 
protocolos establecidos. 

• Mantemento do orde, a limpeza e as condicións hixiénico-sanitarias da habitación do paciente. 

• Asistencia  ó DUE na recollida e transporte de mostras así como colaboración  na eliminación dos 
residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

8. TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

A educación das actitudes é un contido transversal e, como tal, ten que desenvolverse en cada una das 
sesións co alumnado. As principais actitudes que deben traballarse no módulo de Hixiene do medio 
hospitalario e limpeza do material son: 

• Responsabilidade no traballo: 

▪ Puntualidade. 

▪ Rigorosidade na realización das tarefas. 

▪ Cumprimento das normas. 

• Iniciativa e autonomía: 

▪ Argumentación das decisións e seguridade na execución das tarefas solicitadas. 

▪ Aportación de ideas e propostas. 

• Metodoloxía, orde e pulcritude: 

▪ Esmero na utilización e coidado dos materiais. 

▪ Aparencia persoal agradable. 

▪ Presentación coidadosa dos traballos e tarefas. 

• Tratamento non discriminatorio por razón de orixe da enfermidade ou proceso que sufre a persoa 
 usuaria. 

• Educación ambiental e en prevención de riscos. 

• Educación para o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Colaboración e coordinación con outras persoas do equipo de traballo na realización das tarefas. 
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9. TRATAMENTO DA DIVERSIDADE. 

Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade é preciso analizar cada caso para aplicar 
a medida axeitada. 

É preciso indicar que na Formación Profesional específica non caben as adaptacións curriculares 
significativas, polo tanto existen dúas situacións: 

− Necesidades sensoriais: utilizaranse diferentes recursos para explicar os contidos. 

− Diversidade de intereses e ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de apoio, reforzo ou 
ampliación segundo a situación. Estas actividades versarán sobre o tema e serán para desenvolver na 
aula. 

10.-PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES: 

 
Trabállase de maneira implícita e explícita no desenvolvemento do módulo, e contribúe á formación 

integral da persoa e a mellorar actitudes para a súa incorporación laboral, destacamos: 

 

  Educación medioambiental: 

- Impulsar hábitos de reciclaxe, de todo tipo de materiais de embalaxe e outros residuos 

xerados no traballo de rutina do laboratorio poñendo atención especial a algún tipo de 

residuo perigoso para o medio ambiente e o resto da poboación. 

 

 Educación para a saúde: 

- Hixiene e seguridade na aula: que coñezan unha serie de normas de hixiene, de hábitos 

cotiás nas prácticas; de seguridade no traballo, así como as precaucións necesarias no 

emprego do material. Deste xeito impulsarase a aprendizaxe de valores como a saúde 

laboral, responsabilidade no traballo, coñecer o algoritmo ante calquera accidente laboral, 

entre outros. 

 

  Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos: 

-Desde este módulo contamos con elementos para concienciar ás alumnas/os sobre a xusta 

igualdade de oportunidades entre homes e mulleres: 

· Usando unha linguaxe non discriminatoria e inclusiva. 

· Facendo grupos mixtos de traballo. 

· Distribuíndo as tarefas, roles, na mesma medida entre todo o grupo por igual. 

· Fomentando a participación de cada persoa sen distincións de sexo. 

 

 Educar para a convivencia: 

-Funcionamos sempre tendo en conta os principios da convivencia democrática e pacífica: 

tolerancia, respecto e igualdade. Amosando actitudes contrarias á violencia, ós estereotipos 

de xénero, lingüísticos, relixiosos, físicos, de clase social, e ós prexuízos, utilizando o diálogo 

como medio de traballo nos grupos e na clase. Recoñecendo e valorando a diversidade como 

feito enriquecedor, aproveitaremos a realidade plural que pode existir na clase cando compartamos 

espazos, tempos, actividades, materiais e experiencias. 

A modo de conclusión, trátase de fomentar en xeral aspectos educativos para formar persoas con boa 

disposición e bos hábitos no seu futuro sociolaboral 
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11. ADAPTACIÓNS AO ESCENARIO COVID-19 

 

Ante a perspectiva de tres posibles escenarios durante o presente cuso 2020-21, teránse en conta as 
seguintes adptacións según corresponda: 
 

• Actividade semipresencial no grupo: as sesións presenciais será adicadas a o avance dos 
contidos. A parte non presencial será desarrollada a través da Aula Virtual do centro, na que, 
ademáis dos contidos teóricos, se utilizarán recursos pedagóxicos complementarios (enlaces a 
documentos e/ou webs, vídeos, cuestionarios para avaliación ou tarefas). O grupo será dividido en 
dous subgrupos que rotarán para as actividades presenciais e non presenciais. 
Nesta situación será necesario confirmar na Avaliación Inicial que todo o alumnado ten acceso aos 
recursos non presenciais e que posee un coñecemento adecuado das ferramentas dixitais (a Aula 
Virtual está operativa desde o inicio do curso, polo que o alumnado está familiarizado co seu 
funcionamento). As posibles dificultades en canto a recursos dixitais seran postas en coñecemento 
da Xefatura de Estudos para unha resolución dilixente. 

 

• Actividade non presencial de un número indeterminado de alumnos: cando algún alumno/a 
non poida asistir ás sesións presenciais por mor dunha continxencia Covid-19, seguirá o 
desenvolvemento do curso mediante os recursos dixitais da Aula Virtual, no que haberá un foro 
adicado ás dúbidas. 
 

• Actividade non presencial do grupo: no caso dun escenario de confinamento no que o grupo 
completo non poida asistir a clases de maneira presencial, a metodoloxía aplicada será aquela 
comentada para a Aula Virtual. Para intentar que esta circunstancia sexa o menos disruptiva 
posible dentro da dinámica establecida ata ese momento, se considera necesario a impartición das 
clases a través de videoconferencias, mantendo os horarios das sesións presenciais. 

 
11.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
Serán aqueles que aparecen na progamación e os mesmos para os tres escenarios supostos. Sin 
embargo será necesaria a adaptación das probas ao contesto dixital mediante os recursos que ofrecen a 
plataforma Moodle e as videoconferencias. En este sentido temos diseñado un protocolo de realización 
das probas. 
 

11.2 PROTOCOLO PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS TELEMÁTICAS 
 

Os exames telemáticos serán realizados mediante o uso simultáneo da plataforma da Aula Virtual - onde 
se atoparán as preguntas-, e unha plataforma de videoconferencia (Webex). O alumnado será informado 
das características da proba, realizando unha conexión previa para verificar o funcionamiento correcto da 
videoconferencia, así como da plataforma das preguntas. 
 
O alumnado recibirá unha invitación para a plataforma Webex no seu correo electrónico e deberá 
conectarse na hora señalada, asegurándose de ter cámara para poder ser visualizado polo profesor 
durante a proba. Si o alumnado non se conecta nun período de 15 minutos e non comunica a causa, o 
exame calificará como non presentado.   
O profesor informará ao alumno/a da colocación da pantalla para una óptima realización da proba e do 
procedemento (a cámara terá que ser capaz de enfocar as mans e a mesa donde opera o alumno/a). No 
caso de incumplimento das normas ou algún tipo de interrupción poderá darse a proba por finalizada. 
Unha vez conectado na Webex, seralle facilitada a chave para entrar no exame da Aula Virtual 
 
Antes de la realización da proba, o alumno/a será informado da duración, o número de preguntas e o tipo 
de puntuación.  

Si durante a realización da proba se producise un problema de conexión, será notificado ao alumno/a e 
o exame poderá ser aplazado para outro día. 

Está prohibido o uso de dispositivos móbiles. 


