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Orde do 12 de xullo de 2011 

Anexo XIII. Modelo de programación de 
módulos profesionais  

1. Identificación da programación  

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

36017430 IES RICARDO MELLA VIGO 2020-2021 

Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 

SAN FAMILIA  DE SANIDADE CM19011 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA MEDIO  DUAL 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 

MP/UF 
Nome Curso 

Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP3 HIXIENE DO MEDIO HOSPITALARIO E LIMPEZA DE 
MATERIAL 

1º 6 185 109 FCE 

94 FEM 

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

Profesorado responsable 

Elaboración Inés Santomé Costa 

Impartición Inés Santomé Costa - EMPRESA 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás características do ámbito 
produtivo 

Este módulo formativo ten como obxectivo que o TCAE acade un conxunto de coñecementos e destrezas que lle permitan desenvolver a súa tarefa 
coas suficientes garantías de seguridade no que respecta ós coidados de enfermería aplicados ós pacientes hospitalizados e no domicilio. 

As capacidades que o alumno ha de acadar amplían o seu campo profesional, podendo desempeñar o seu traballo en entidades de carácter públi-
co ou privado: 

• Auxiliar de Enfermería/Clínica. 

• Auxiliar de Balnearios. 

• Auxiliar de Atención Primaria e Coidados de Enfermería a Domicilio. 

• Auxiliar Bucodental. 

• Auxiliar Xeriátrico. 

• Auxiliar Pediátrico. 

• Auxiliar de Esterilización. 

• Auxiliar de Unidades Especiais. 

• Auxiliar de Saúde Mental.  

 

CAPACIDADES TERMINAIS (CT): 

• CT1: Diferencia-los compoñentes da unidade do paciente e analiza-las condicións hixiénico- sanitarias que debe cumprir , descri-
bindo os métodos e as técnicas para conseguilas. Realiza-la preparación de berces e incubadoras segundo os protocolos de hi-
xiene e seguridade establecidos. 

 

• CT2: Aplicar técnicas de limpeza e desinfección ós materiais e instrumentos utilizados na asistencia sanitaria. 
 

• CT3: Esteriliza-los materiais e instrumentos sanitarios, realiza-los controis correspondentes e almacenar adecuadamente o mate-
rial estéril. 

 

• CT4: Utiliza-las medidas de illamento necesarias segundo a situación, estado e idade do paciente. 
 

• CT5: Contribuír na prevención de infeccións hospitalarias, actuando sobre a transmisión de enfermidades. 
 

• CT6:Selecciona-los medios e técnicas en función do tipo de mostra biolóxica a recoller e aplicar a técnica de recollida adecuada 
ó estado e idade do paciente ou cliente. 

 

• CT7:Realizar e elimina-los refugallos clínicos segundo os protocolos de hixiene e seguridade establecidos. 

 

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 

Resultados de aprendizaxe (*) UD Título Descrición Duración 

(sesións) 

RA1/
CT1 

RA2/
CT2 

RA3/
CT3 

RA4/
CT4 

RA5/
CT5 

RA6/
CT6 

RA7/
CT7 

    

x       2 UNIDADE DO PACIENTE 

Compartidas competencias 

Composición da unidade do 
enfermo. 

Técnicas para face-la cama 
hospitalaria: ocupada, 
desocupada e cirúrxica. 

7 

 

 

x      3 INSTRUMENTAL E CARRO DE CURAS 

Compartidas competencias 

Tipos de instrumental 
médicos e cirúrxicos.  

Composición do carro de 
curas. 

7 

 x      4 LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO 
MATERIAL  

Compartidas competencias 

Aplicación de técnicas de 
limpeza de material. 

Principios básicos de 
desinfección. 

Métodos de desinfección e 
utilización dos desinfectantes 

7 
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  x     5 ESTERILIZACIÓN DO MATERIAL  

Compartidas competencias 

Principios básicos de 
esterilización. 

Métodos de esterilización. 

Aplicación de técnicas de 
almacenamento de material 
estéril. 

 

19 

    x   6 

 

 

 

AS ENFERMIDADES TRANSMISIBLES 
E AS INFECCIONS HOSPITALARIAS 

Competencia exclusiva do  Centro 
Educativo. 

 

Principais enfermidades 
transmisibles e a súa 
prevención. 

Infeccións hospitalarias mais 
frecuentes e a súa 
prevención. 

37 

   x   

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

TECNICAS DE ILLAMENTO 

Compartidas competencias 

Tipos  de illamento 
hospitalario. 

Precaucións estándar e 
precaucións especificas. 

19 

     x x 8 RECOLLIDA DE MOSTRAS 
BIOLÓXICAS E RESIDUOS CLÍNICOS 

Compartidas competencias 

Tipos de mostras biolóxicas. 

Manipulación, transporte, 
conservación e eliminación 
das mostras biolóxicas. 

Tipos de residuos clínicos. 

Recolleita, manipulación e 
eliminación dos residuos 
clínicos. 

13 

 

TOTAL 

109  

(*) Só no caso de módulos profesionais ao abeiro da LOE 
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4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. Título FORMACIÓN EN EMPRESA 

4.1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 FORMACÓN EN EMPRESA 94 

4.1.a Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪   

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

 

4.1.b Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

▪     

▪     

▪     

▪     

▪     

▪     

4.1.c Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por 
parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪  ▪    

▪  ▪    

mailto:cifp.carballeira@edu.xunta.es
http://www.cifpcarballeira.es/
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▪  ▪    

▪  ▪    

▪  ▪    

▪  ▪    

4.1.d Contidos 

Contidos 

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 
Prevención–control de infeccións hospitalarias.  
• Aplicación de técnicas básicas de hixiene. Lavado de mans. Aplicación de técnicas para vestirse 

asepticamente. 
Limpeza de material e utensilios.  

Aplicación de técnicas de limpeza: material cirúrxico, material de plástico, metálico e de vidro, aparellos e 

carros de curas. 

• Verificación do proceso de limpeza e acondicionamento do material limpo. Conservación. 
Desinfección do material.  
• Aplicación dos métodos físicos de desinfección. 

• Utilización de desinfectantes. 
Esterilización do material.  
• Aplicación de técnicas de esterilización: físicas e químicas. 

• Aplicación de técnicas de almacenamento e conservación do material estéril. 
Unidade do paciente.  
• Aplicación de técnicas de limpeza e hixiene da unidade do paciente. 

• Utilización de técnicas para face–la cama hospitalaria: desocupada, ocupada e cirúrxica. 

• Limpeza e preparación de berces e incubadoras. 
Enfermidades susceptibles de illamento.  

• Aplicación de técnicas de illamento: hospitalario e domiciliario. 

Residuos clínicos e toma de mostras. Recolleita de mostras biolóxicas. Manipulación, transporte conservación e 

eliminación. 

• Recolleita e eliminación de refugallos clínicos 

 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
Prevención–control de infeccións hospitalarias.  

• Infección e enfermidade transmisible. Cadea epidemiolóxica. Prevención de enfermidades trans-

misibles. 

• Infeccións hospitalarias. 
Limpeza de material e utensilios  

• Hixiene do medio hospitalario. Principios básicos. 

• Material refugable e non refugable. Limpeza de material sanitario: manual e mecánica. 
Desinfección do material  

Principios básicos e dinámica da desinfección. 
• Métodos de desinfección: físicos e químicos. Mecanismos de acción de desinfectantes. 
Esterilización do material  
• Principios básicos e dinámica da esterilización. 

• Métodos de esterilización: físicos e químicos. 

• Métodos de control de esterilización: mecánicos, químicos, biolóxicos. Rexistros gráficos. 
Unidade do paciente  
• Estrutura xeral e composición da unidade do paciente. Factores ambientais. Medios materiais e 

instalacións fixas que a compoñen. 

• Instalacións e equipos en función do tipo de servicio. 

mailto:cifp.carballeira@edu.xunta.es
http://www.cifpcarballeira.es/
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• Tipos de cama hospitalaria. Accesorios. Roupa de cama. 

• Berces e incubadoras. 
Enfermidades susceptibles de illamento  
• Enfermidades susceptibles de illamento. Tipos de illamento. 
Residuos clínicos e toma de mostras  

• Tipos de mostras biolóxicas. Técnicas de recolleita e de eliminación. 

• Tipos de refugallos clínicos. 
 

CONTIDOS ACTITUDINAIS 
Prevención–control de infeccións hospitalarias    

• Responsabilidade na prevención de enfermidades transmisibles. 

• Hábito de utilización das técnicas básicas de hixiene 
Limpeza de material e de utensilios      
• Rigor na aplicación das técnicas de limpeza e acondicionamento do material. 

• Responsabilidade no coidado e conservación do material. 
Desinfección do material   

• Hábito de uso de equipos de desinfección. 

• Rigor na aplicación das técnicas de desinfección. 
Esterilización do material   

Valoración da importancia do proceso de esterilización. 

• Rigor na aplicación das técnicas de esterilización. 
Unidade do paciente   

• Respecto pola intimidade do paciente e preocupación polo seu benestar. 
Enfermidades susceptibles de illamento.  

• Consciencia da situación do paciente illado e da dos seus familiares. 
Residuos clínicos e toma de mostras  

• Responsabilidade na manipulación de mostras biolóxicas e residuos clínicos. 
 

 
 

mailto:cifp.carballeira@edu.xunta.es
http://www.cifpcarballeira.es/
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4.1.e Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os 
recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de 
tarefas) 

Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.2 Unidade didáctica 2. Unidade do paciente 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 UNIDADE DO PACIENTE 7 

4.2.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT1:  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. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Identificar o mobiliario e os distintos materiais que 
compoñen a unidade do paciente 

1 A unidade do paciente 2 

▪ Aplicar técnicas para face-la cama hospitalaria: 
desocupada, ocupada e cirúrxica. 

2 A cama hospitalaria 2 

▪ Preparar axeitadamente berces e incubadoras. 

 

3 O berce 3 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Describi-la unidade do paciente, e as súas condicións ambientais. Proba escrita S 30% 

▪ Coñecer a cama hospitalaria e os diferentes tipos de camas Proba escrita S 50% 

▪ Realizar os tipos diferentes de camas hospitalarias Proba teórico-práctica. S 20% 

4.2.e  Contidos 

Contidos 

▪ Estrutura xeral e composición da unidade do paciente. 

▪ Factores ambientais. 

▪ Instalacións e equipos en función do tipo de servizo. 

▪ Tipos de camas hospitalarias. Accesorios. 

▪ Roupa da cama. 

▪ Berces e incubadoras. 
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4.2.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

A unidade do paciente Explicación   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet 

Proba escrita 2 

A cama hospitalaria Explicación   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet 

Proba escrita 2 

O berce. 

(preparación do berce) 

Explicación práctica Preparar o berce por parellas Berce preparado Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet 

Proba escrita 

 

3 

TOTAL 7 
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4.3 Unidade didáctica 3. Instrumental e carro de curas 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 INSTRUMENTAL E CARRO DE CURAS 7 

4.3.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT2: Aplicar técnicas de limpeza e desinfección ós materiais e instrumentos utilizados na asistencia sanitaria. N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Identificar os distintos materiais cirúrxicos e clínicos 1 Instrumental sanitario 5 

▪ Describir a composición do carro de curas 2 O carro de curas 2 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Clasificouse e identificouse o material segundo o seu uso Proba escrita S 80% 

▪ Preparouse o carro de curas co material necesario Proba teórico-práctica S 20% 

4.3.e Contidos 

Contidos 

▪ Material cirúrxico, material de plástico, metálico e de vidro, aparellos e carros de curas 
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4.3.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Instrumental sanitario Explicación   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba de identificación de 
instrumental 

5 

O carro de curas Explicación   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba teórico-práctica 2 

TOTAL 7 
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4.4 Unidade didáctica 4. Limpeza e desinfección do material 

4.4.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO MATERIAL 7 

4.4.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT2: Aplicar técnicas de limpeza e desinfección ós materiais e instrumentos utilizados na asistencia sanitaria. N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Aplicar os distintos tipos de limpeza en función do material 1 Limpeza de materiais e instrumentos 4 

▪ Identificar os medios de desinfección no medio hospitalario 2 Desinfección de materiais e instrumentos 3 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Describironse as técnicas de limpeza e desinfección Proba escrita S 50% 

▪ Realizouse a limpeza e desinfección do material e instrumental non 
rexeitable utilizado na consulta médica ou odontolóxica, utilizando as 
técnicas 

Proba teórico-práctica S 50% 

4.4.e Contidos 

Contidos 

 

▪ Hixiene do medio hospitalario. Principios básicos. 

▪ Material refugable e non refugable. Limpeza de material sanitario: manual e mecánica. 

▪ Verificación do proceso de limpeza e acondicionamento do material limpo.  

▪ Aplicación de técnicas de limpeza: material quirúrxico, material de plástico, metálico e de vidro, aparellos e carros de curas. 

▪ Principios básicos e dinámica da desinfección. 

▪ Métodos de desinfección: físicos e químicos. Mecanismos de acción de desinfectantes. 

▪ Utilización de desinfectantes. 

▪ Aplicación dos métodos físicos de desinfección 
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4.4.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Limpeza de materiais e 
instrumentos 

Explicación da materia   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba práctica, teórica ou 
teórico-práctica 

4 

Desinfección de materiais e 
instrumentos 

Explicación da materia   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba práctica, teórica ou 
teórico-práctica 

3 

TOTAL 7 
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4.5 Unidade didáctica 5. Esterilización do material 

4.5.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 ESTERILIZACIÓN DO MATERIAL 19 

4.5.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT3: Esteriliza-los materiais e instrumentos sanitarios, realiza-los controis correspondentes e almacenar adecuadamente 
o material estéril. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Coñecer os distintos métodos de esterilización e as partes 
dunha central de esterilización 

1 A central de esterilización 10 

▪ Analizar as tecnicas de esterilizacion e os distintos controis 
da mesma 

2 Esterilización e control 9 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Desribironse as distintas técnicas de esterilización e o seu uso ▪ Proba teórica S 50% 

▪ Realizouse a esterilización polos diferentes métodos e equipos habituais 
no servicio, dependendo das características do material. 

▪ Proba teórico-práctica. 

 

S 30% 

▪ Verificouse que o proceso de esterilización (tempo e temperatura), 
secado e aireado, foi o correcto para cada procedemento, mediante os 
controis físicos, químicos e biolóxicos correspondentes. 

▪ Proba teórico-práctica. S 20% 

4.5.e Contidos 

Contidos 

▪ Principios básicos e dinámica da esterilización. 

▪ Métodos de control de esterilización: mecánicos, químicos, biolóxicos. 

▪ Métodos de esterilización: físicos e químicos. 

▪ Valoración da importancia do proceso de esterilización. 

▪ Rigor na aplicación das técnicas de esterilización. 
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4.5.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

A central de esterilización Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Debuxar o plano dunha central de 
esterilización. 

Actividades realizadas 

Debuxo realizado 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba escrita 

 

 

10 

Esterilización e control Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Preparar o material cirúrxico da aula 
para esterilizar e facer a esterilización 
en grupos. 

Actividades realizadas 

Material esterilizado e etiquetado 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba teórico-práctica. 9 

TOTAL 19 
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4.6 Unidade didáctica 6. As enfermidades transmisibles e as infeccións hospitalarias 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 AS ENFERMIDADES TRANSMISIBLES E AS INFECCIONS HOSPITALARIAS 37 

4.6.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT5: Contribuír na prevención de infeccións hospitalarias, actuando sobre a transmisión de enfermidades. S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Describir a cadea epidemiolóxica e as distintas 
enfermidades transmisibles 

1 Enfermidades transmisibles 19 

▪ Identifica-las medidas preventivas das principais 
enfermidades hospitalarias 

2 Prevención na infección nosocomial 18 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Describir as enfermidades transmisibles e as enfermidades hospitalarias ▪ Proba teórica S 80% 

▪ Identificáronse os eslavóns da epidemiolóxica ▪ Proba teórica N 10% 

▪ Realizáronse as técnicas de prevención de enfermidades ▪ Proba teórica N 10% 

4.6.e Contidos 

Contidos 

▪ Responsabilidade na prevención de enfermidades transmisibles. 

▪ Hábito de utilización das técnicas básicas de hixiene. 

▪ Infección e enfermidade transmisible. Cadea epidemiolóxica. Prevención de enfermidades transmisibles. 

▪ Infeccións hospitalarias. 
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4.6.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Enfermidades transmisibles Explicación con axuda da 
presentación. 

 

Realizar as actividades do texto 

Buscar información en internet sobre 
algunha enfermidade transmisible  

Actividades realizadas 

Información exposta na aula 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba escrita 

 

 

19 

Prevención da infección 
nosocomial 

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Realizar no taller as distintas medidas 
de prevención explicadas 

Actividades realizadas 

Medidas de prevención executadas 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba escrita. 

 

18 
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4.7 Unidade didáctica 7. Técnicas de illamento 

4.7.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 TÉCNICAS DE ILLAMENTO 19 

4.7.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT4: Utiliza-las medidas de illamento necesarias segundo a situación, estado e idade do paciente. S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.7.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Recoñece os distintos tipos de illamento en función do 
mecanismo de transmisión da enfermidade 

1 Tipos de illamento 10 

▪  Realiza as técnica de hixiene  necesarias e toma as 
medidas de prevención especificas para cada tipo de 
illamento 

2 Medidas de prevención en cada tipo de illamento 9 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Identificáronse os distintos tipos de illamento en función da patoloxía do 
paciente 

▪ Proba teórica S 50% 

▪ Aplicáronse as técnicas de hixiene e tomáronse as precaucións 
necesarias para cada tipo de illamento 

▪ Proba practica ou 
teórico-práctica. 

▪ Observación na aula 

S 50% 

4.7.e Contidos 

Contidos 

▪ Enfermidades susceptibles de illamento. Tipos de illamento. 

▪ Aplicación de técnicas de illamento: hospitalario e domiciliario. 
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4.7.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Tipos de illamento Explicación con axuda da 
presentación. 

 

Realizar as actividades do texto 

 

Actividades realizadas 

 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba escrita 

 

10 

Medidas de prevención para cada 
tipo de illamento 

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Realizar no taller as distintas medidas 
para cada tipo de illamento 

Actividades realizadas 

Medidas de prevención executadas 

Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

▪ Proba teórico-práctica 

 

9 
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4.8 Unidade didáctica 8. Recollida de mostras e residuos clínicos 

4.8.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

8 RECOLLIDA DE MOSTRAS BIOLÓXICAS E RESIDUOS CLINICOS 13 

4.8.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

▪ CT7:Realizar e elimina-los refugallos clínicos segundo os protocolos de hixiene e seguridade establecidos. 

▪ CT6:Selecciona-los medios e técnicas en función do tipo de mostra biolóxica a recoller e aplicar a técnica de recollida 
adecuada ó estado e idade do paciente ou cliente. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.8.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Identificar as técnicas e medios para a recollida de mostras 
e o seu transporte adecuado 

1 Eliminacións e mostras biolóxicas 9 

▪ Recoñecer os distintos tipos de residuos sanitarios e a súa 
correspondente segregación e tratamento 

2 Residuos sanitarios 4 

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

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

▪ Describíronse as diferentes técnicas de recollida de mostras biolóxicas e 
o seu adecuado traslado 

Proba escrita S 35% 

▪ Realizáronse as técnicas de recollida de mostras biolóxicas Proba teórico-práctica S 30% 

▪ Identificáronse os distintos tipos de residuos clínicos e a súa 
segregación 

Proba escrita S 35% 

4.8.e Contidos 

Contidos 

▪ Tipos de mostras biolóxicas 

▪ Recolleita de mostras biolóxicas. Manipulación, transporte conservación e eliminación. 

▪ Recolleita e eliminación de refugallos clínicos 

▪ Tipos de mostras biolóxicas. Técnicas de recolleita e de eliminación. 

▪ Tipos de refugallos clínicos. 
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4.8.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de 
ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Eliminacións e mostras biolóxicas Explicación da materia   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba escrita 9 

Residuos sanitarios Explicación da materia   Aula virtual, canón, ordenadores 
con conexión a internet, material 
sanitario do taller 

Proba escrita 4 
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5  Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os 
criterios de cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES    

- Os mínimos esixidos aparecen sinalados para cada unha das unidades didácticas. 

                  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• Proba/s escrita/s 70%. No caso de facer varios exames por avaliación é necesario un mínimo de 5 sobre 10 en cada un deles. A  nota calcula-
rase coa media aritmética. 

O exame de avaliación incluirá preguntas de desenvolvementoe/ou curtas e/ou tipo test relativas ao temario impartido en cada avalia-
ción. No caso do tipo test, as respostas mal contestadas contan negativo. 

• Actividades prácticas de avaliación ou exame práctico 20%. 

• Actividades de aula 10% 
 
De non poder levarse a cabo actividades de tipo práctico, a porcentaxe (20%) será repartida nos outros dous apartados, de maneira que as 
probas escritas suporán o 80% da nota e as actividades de aula o 20% 

Para poder aplicar as porcentaxes é necesario acadar un 50% en cada un distintos apartados. 

 

Para acadar unha AVALIACIÓN FINAL POSITIVA, o alumno/a terá que superar tódalas avaliacións parciais e poder así considerar aprobado o 
módulo. A nota final será o resultado da media das avaliacións parciais, debendo obter un mínimo de 5 en cada unha delas.   

O alumno que supere o 10% de faltas NON XUSTIFICADAS das horas totais do módulo perderá o dereito a avaliación continua, tendo que rea-
lizar unha proba final extraordinaria sobre os contidos mínimos do módulo. 

  

OBSERVACIONS 

1.-Os exames serán ensinados correxidos e cualificados ao alumnado que o solicite, e quedarán arquivados en poder da profesora. Do mesmo 
xeito os traballos e actividades quedaran arquivados en poder da profesora cando ésta o considere 

2.- Segundo o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comu-
nidade educativa en materia de convivencia escolar “non está permitido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos, salvo en 
casos excepcionais co consentimento previo do profesor”. 

3.-Os alumnos que por superar o número de faltas permitido acade Perda de Dereito a Avaliación Continua pode seguir asistindo a clase igual 
que o resto do alumnado sempre que o desexe. O profesor valorará se o/a alumno/a pode asistir ou non a determinadas prácticas. 

4.-En caso de non poder asistir ó centro debido a situación sanitaria actual seguirase o desenvolvemento da programación vía telemática 
acadando as modificacións que considere oportunas o equipo docente do ciclo. 

 

6 Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

a. Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 Se algún alumno/a non superou algunha das avaliacións parciais, terá oportunidade de recuperala no mes de febreiro ou marzo.  

Previamente á proba de recuperación, a profesora poderá propoñer actividades que axuden ao alumno/a a acadar unha avaliación positiva. 
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b. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con 
perda de dereito a avaliación continua 

Perda do dereito á avaliación continua: Os alumnos/as poden perder o dereito á avaliación continua se teñen un número de faltas, sen ser xustifi-
cadas polo departamento,que supere o 10% das sesións de que consta este módulo. 

Neste caso realizarán unha proba extraordinaria no mes de febreiro ou marzo sobre os contidos das unidades didácticas programadas. Constará de 
preguntas de resposta breve e/ou  preguntas tipo test xunto con supostos prácticos ou proba práctica.  

A parte teórica representará o 70% da nota e a práctica o 30%. Para poder aplicar estas porcentaxes é requisito que o alumno supere o 50% das 
preguntas sobre contidos teóricos e tamén o 50% das preguntas sobre cuestións prácticas. 

 

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

Fará-se un seguimento da programación dunha maneira continua 

Temos que revisar e reflexionar sobre a nosa intervención e por isto cómpre responder ás preguntas  que nos axuden a mellorar na práctica docen-
te: 

▪ Se os obxectivos mínimos se axustaron as posibilidades reais das alumnas. 

▪ Se foron efectivas as actividades realizadas ao longo do curso escolar. 

▪ Se a actuación na metodoloxía se axustou aos niveis de desenvolvemento do alumnado. 

Revisarase a programación ao remate do curso, nunha reunión de seminario, para avaliar os contidos da mesma, os obxectivos aca-
dados e as dificultades para o seu desenvolvemento, tamén as posibles dificultades de aprendizaxe por parte das/os alumnas/os  nalgu-
nhas unidades. 

Avaliaranse os resultados: 

Alumnas/os que superaron o módulo. 
Alumnas/os que non superaron o módulo e os motivos polos que non obtiveron a cualificación desexada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Medidas de atención á diversidade 

a. Procedemento para a realización da avaliación inicial 

A avaliación inicial permítenos determinar os coñecementos previos do alumnado para iniciar a programación do curso cunha maior orientación. 

Debido a diversidade de alumnado, que ingresa anualmente no Ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería , tanto en idade como en coñecementos, 
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é imprescindible establecer cales son os niveis do grupo y así establecer unha base de inicio do módulo. Farase unha reunión de equipo docente do 
ciclo, no que se comentarán os niveis do grupo e as medidas a adoptar. 
 

 

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

Utilizarase mecanismos para atender  ás peculiaridades individuais que existan ou vaian aparecendo ao longo do proceso formativo: 

-Orientación individual na realización dos traballos. 

-Exercicios en grupo para fomentar a cooperación do alumnado con maior nivel de coñecementos cos que presentan un nivel máis baixo. 

-Exercicios adicionais para aqueles que o precisen. 

-Exercicios de resolución  de probas escritas que non foran cualificadas positivamente. 

 

No caso de alumnado con discapacidade motora ou sensorial, atenderíanse as súas necesidades específicas da mellor maneira posible, 
contando coa axuda e coas indicacións do Departamento de Orientación e tamén coa Dirección do centro no relativo á infraestrutura que fose 
necesaria.  

No caso de alumnado procedente do estranxeiro e de  que fose necesario paliar as dificultades lingüísticas, procuraríase a súa integración 
proporcionaríaselle preferentemente o  material escrito, sen perxuízo das medidas de apoio lingüístico que se considerasen . 

 

 

 

9 Aspectos transversais 

a. Programación da educación en valores 

 
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 Técnicas Básicas son: 

• Responsabilidade no traballo: 

▪ Puntualidade. 

▪ Rigurosidade na realización das tarefas. 

▪ Cumplimento das normas. 

• Iniciativa e autonomía: 

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

▪ Aportación de ideas e propostas. 

▪ Toma de decisións e autosuficiencia ante a aparición de problemas ou falta de recursos. 

• Metodoloxía, orde e pulcritude: 

▪ Esmero na utilización e coidado dos materiais. 

▪ Apariencia persoal agradable. 
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▪ Presentación cuidadosa dos traballos e tarefas. 

• Participación e cooperación no traballo en equipo: 

▪ Colaboración e coordinación con outras persoas do equipo de traballo na realización das tarefas. 

▪ Busca do consenso entre diferentes puntos de vista na actuación sobre a persona usuaria. 

• Interés pola persona usuaria e empatía: 

▪ Cordialidade e amabilidade en relación coas persoas atendidas e os seus acompañantes. 

▪ Tolerancia e respeto hacia as persoas usuarias que precisan de atencións especiais e os seus acompañantes. 

▪ Interés polas necesidades ou demandas expresadas pola persona usuaria e acompañantes. 

• Igualdade ante as diferencias socioculturais: 

▪ Respeto as diferentes maneiras de pensar das persoas atendidas, dos seus acompañantes e dos compañeiros 
de traballo. 

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

• Educación ambiental e en prevención de riscos. 

 

b. Actividades complementarias e extraescolares 

Non se contemplan este curso debido á situación sanitaria actual. 
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10    Observacións 

10.1.- Crise sanitaria 

 
Por mor da  crise sanitaria que estamos a vivir e ante a incerteza de cómo evolucione a situación contemplamos a posibilidade de tres escenarios: normalidade, 

confinamento e semipresencialidade. Independentemente do escenario, dende o comezo do curso empregarase a aula virtual como ferramenta clave para 

comunicarse e colgar os contidos relacionados cas unidades. Neste sentido será necesario confirmar a avaliación inicial que todo o alumnado dispón de ordenador e 

conexión a internet, así como un coñecemento adecuado das ferramentas dixitais. As posibles dificultades serán postas en coñecemento da Xefatura de Estudos. 

 

Escenarios: 

-Normalidade: Implica o desenvolvemento da programación tal e como se especificou con anterioridade e de xeito presencial.  

-Confinamento: Implica a continuación, para todo o alumnado, do proceso de ensino-aprendizaxe de modo telemático. Para iso empregarase fundamentalmente a 

aula virtual (ca que xa estarían familiarizados), o correo electrónico e videoconferencias...De considerarse necesario a impartición de clases vía virtual, manteríanse 

os horarios das sesións presenciais. 

-Semipresencialidade: Implica a división do alumnado en dúas quendas de 6 alumnos. Estes grupos rotarán semanalmente  entre a asistencia ó centro para conti-

nuar cos contidos e a realización de actividades  vía telemática, preferentemente aula virtual. Asemade, disporase de titorías presenciais para todo o alumnado que 

na semana que lle toque traballo telemático poida consultar dúbidas. 

 

Instrumentos de avaliación: 

Serán aqueles que aparecen na programación e os mesmos para os tres escenarios. Porén, ante unha imposibilidade de realización de probas presenciais, será 

necesaria a adaptación das probas ao contexto dixital: aula virtual e/ou videoconferencias. 

 
10.2.-Temporalización 
A temporalización da unidade e as actividades é aproximada, podendo variar en orden e duración se así o considera o profesor o longo do curso 
 

10.3.- Uso de teléfonos móviles 

Segundo o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar non está permitido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos , salvo en casos excepcionais 
co consentimento previo do profesor. 

 

 

En Vigo a 20 de outubro de 2020 

 

Prof: Inés Santomé Costa 


