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profesional
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Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais
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MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias 62020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Referente lexislativo:

Esta programación está basada na seguinte normativa:

Lei Orgánica 2/2006, de Educación (GABE). Principalmente o capítulo V Formación Profesional. Artigos 39 a 44, onde se establecen os principios

xerais da formación profesional, os obxectivos, as condicións de acceso, o contido e a organización da oferta educativa, a avaliación, os títulos e

validacións que se desenvolverán pola lexislación específica.

Este Ciclo Formativo impártese no IES Ricardo Mella que se encontra situado aos arredores de Vigo moi próximo ao Hospital Meixoeiro, por iso

non é casualidade que entre a súa oferta formativa poidamos encontrar ciclos da rama sanitaria.

O Hospital Meixoeiro englóbase dentro do Complexo Hospitalario do CHUVI formado por outros 4 hospitais máis e dous Centros Especializados.

En canto á xustificación ou necesidade deste Ciclo no ámbito que se encontra ,cabe dicir que Vigo é unha cidade grande con 300.000 habitantes e

uns arredores moi amplos, o que supón un número potencial de pacientes de 437.181.

Por iso, as demandas de atención sanitaria e a posibilidade de encontrarse ante situacións que requiran unha actuación urxente con dispositivos

que funcionen axeitadamente, son maiores que en cidades máis pequenas.

É importante resaltar tamén, que había un gran baleiro formativo neste sector xa que a maioría do persoal que traballaba en emerxencias

sanitarias carecía de formación regulada ou a formación que posuían era moi escasa. De ahí a importancia de establecer unha formación regulada,

que cubra estes requirimentos sociais para poder garantir unha atención de calidade aos cidadáns.
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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 Diferencia entre emergencias e sucesos catastróficos. Os escenarios da catástrofe. As necesidades tras un
desastre.

As emerxencias
extraordinarias

50 25

2 Fases do desastre. Os sistemas de emergencias. Protección civil. Axuda humanitaria.A xestión dos
desastres

30 20

3 A fase de emerxencia. A organización do dispositivo. A atención sanitaria. O material sanitario.A resposta. 30 15

4 Os suministros humanitarios. Os productos básicos para a poboación. Os suministros sanitarios.Suministros de
materiais e xestión de
residuos.

30 10

5 As comunicacións. Os sistemas de comunicación. A mensaxe.As comunicacións. 26 15

6 A cadea asistencial. A tarxeta médica de evacuación. As norias.As evacuacións. 26 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 As emerxencias extraordinarias 50

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

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

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.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise da actuación sanitaria na catástrofe.

 Plans loxísticos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A xestión dos desastres 30

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.

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.

4.2.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.

 Modelos de sistemas de emerxencias sanitarias.

 Sistemas de protección civil.

 Coordinación sanitaria en situacións de crise.

 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.

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

N.º Título da UD Duración

3 A resposta. 30

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. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Organización hospitalaria ante as catástrofes.

 Estruturas sanitarias eventuais.

 Material sanitario de primeira intervención.

 Material loxístico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Suministros de materiais e xestión de residuos. 30

4.4.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

4.4.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.

4.4.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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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 As comunicacións. 26

4.5.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

4.5.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.

4.5.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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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 As evacuacións. 26

4.6.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

4.6.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.

4.6.e) Contidos

Contidos

 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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Na presentación do módulo:

- Informarase ao alumnado que e o temario dividirase en tres trimestes (equivalentes ás 3 avaliacións).

-Informarase do número (e tipo) de exames, tanto teóricos e prácticos, a realizar por cada Unidade Didáctica, así como os instrumentos (proba

escrita, táboa de observación, lista de cotexo ou outros) que se empregarán para evaluar cada un dos criterios de avaliación,  tal e como se

establece na lexislación vixente e que quedan recollidos nesta programación.

-Os mínimos exixibles para alcanzar unha avaliación positiva están recollidos en cada Unidade Didáctica,  cunha clara explicación dos criterios de

avaliación e se os contidos son ou non mínimos exixibles, o peso que teñen na cualificación, así como os instrumentos que se empregarán para

realizar a valoración máis axeitada.

Para a superación do Módulo, será necesario ter alcanzado os mínimos exixibles establecidos en  cada Unidade Didáctica impartida durante o

curso.

Para cualificar ao alumno aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación:

Proba escrita (PE) cun valor do 70% da nota máxima

Traballos práctico cun valor do 30% da nota máxima

Considérase aprobado ou superada cada avaliación se supera os mínimos exixidos e obten unha calificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada

unha das probas anteriormente citadas

A nota obtida en cada avalición, resultará da suma total  das notas que o alumno/a obteña en  cada un dos criterios de avaliación que se impartan

nese trimestre.

A nota final do módulo se obterá de facer a media aritmética das 3 avaliacións, sempre que se aprobase cada unha delas

O tipo de exames a realizar (considerados como probas escritas) consistirán en: exames teóricos tipo test (cada 3 preguntas mal contestadas

anulan 1 pregunta correcta) e/ou preguna curta.

Os alumn@s que non superen o módulo deberán ir a proba extraordinaria de Xuño

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Durante o curso:

Ao alumnado que durante o curso mostre dificultades no seguimento deste módulo, indicaráselle cales son as actividades complementarias ou de

reforzo que se considera que debe realizar para superalo.

En cada Unidade Didáctica, cada alumno/a debe realizar unha exposición individual de dúbidas sobre o tema, que se levará a cabo despois de

traballar sobre os contidos deste.

Preténdese utilizar a corrección dos exames e/ou dos traballos como instrumento para a cualificación, pero tamén para a autoavaliación.

A corrección dos traballos servirá para que cada alumno/a observe individualmente os seus erros e resolva as súas dúbidas, e para volver tamén

sobre aspectos que non quedaron o suficientemente claros.

Actividades de recuperación, despois de cada trimestre:

Ao final de cada trimestre daráselles, aos alumnos/as que non superaran algunha das probas, tanto teóricas coma prácticas, a posibilidade de

facer unha proba de recuperación, tanto teórica coma práctica. De non superar esta proba, terá que ir a proba extraordinaria de xuño, onde se fará
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un exame de toda a materia impartida.

Os criterios de cualificación da recuperación consistirán, ao igual que na avaliación ordinaria en:

Proba escrita (70%)

Traballos exercicios na aula (30%)

Considerase aprobado ou superado o modulo se supera os mínimos exixidos e obten unha cualificación de 5 (sobre 10) ou superior en cada unha

das probas anteriormente citadas

Alumnado que non logre superar o curso:

Unha vez finalizadas as clases do módulo, os alumnos que non logren superalo deberán asistir a unhas sesións de recuperación antes da proba

extraordinaria onde se traballará con toda a materia impartida durante o curso, aclarando dúbidas, solucionando problemas e traballando máis coas

partes que presenten maiores dificultades.  Así mesmo, realizaránse novamente algunhas das prácticas necesarias para superar o módulo, en

función das necesidades de cada alumno/a.

A asistencia a estas sesións de reforzo será obrigatoria.

Para finalizar, a proba extraordinaria de Xuño consistirá en:

-Un exame teórico tipo test de de resposta única: Representará o 70% da nota

-Un exame práctico no que deberán resolver un suposto práctico (por escrito) proposto pola profesora e demostrar a súa capacidade de resolución

ante unha situación de emerxencia. Este exame representará o 30% da nota.

É necesario acadar un mínimo do 50% da nota en cada unha das dúas probas para poder realizar a media e superar o módulo.

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

O módulo ten unha duración total de 160 horas, que por impartirse nun IES en sesións de 50 minutos equivalen a 192 sesións. Aqules alumn@s

que teñan un total de faltas superior o 10% da duración total do módulo, é dicir, o equivalente a 20 sesións, perderán o dereito a avaliación

continua e para eles establécese que:

-Deberán realizar unha proba extraordinaria en Xuño consistente en:

     Un exame teórico tipo test de resposta única (onde se reflictan os contidos básicos da materia) sumando cada correcta 0,125 e cada 3

preguntas incorrectas restan unha pregunta correcta. Representará o 70% da nota.

     Un exame práctico, no que deberán resolver unha situación práctica, proposta pola profesora e demostrar a súa capacidade de actuación ante

unha situación de emerxencia. Este exame representará o 30% da nota

.-É necesario superar ambas as dúas partes cun un mínimo do 50% para poder superar o módulo.

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

Farase o seguimento da programación e quedará recollido na plataforma habilitada para tal fin de manera programada e con regularidade para

facer constancia de:

-Cumprimento da temporalización.

-Se as actividades propostas son atractivas e motivadoras para os alumnos.

-Incidencias salientables.

-Ideas que xurdan para mellorar a programación.

-Resultados que se van recollendo das probas realizadas polos alumnos, para ver se a metodoloxía está a funcionar ou pódese/debe cambiar algo.

Tal e como se recolle na Orde do 12 de Xullo de 2012, artigo 23 Programacións de módulos profesionales, apartado 5:
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Realizaránse reunións de departamento mensualmente, para ir facendo unha valoración do funcionamento das programacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido na Orde do 5 de Xullo do 2011, o equipo docente do ciclo realizará unha avaliación inicial a finais do mes de Outubro ou

principios de Novembro, na que se realizará unha análise da evolución de cada alumno, tendo en conta aspectos como:

- se é un alumno que xa estivo o curso anterior no centro e coñecemos a súa evolución

- os puntos débiles na aprendizaxe de cada alumn@

- os puntos onde é necesario insistir máis ou ben se son necesarias medidas de reforzo.

Os datos poderán ser extraidos de:

1. Os informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

2. Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

3. Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

4. Dos informes ou ditames específicos do alumnado minusválido ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

5. Da experiencia profesional previa.

6. Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

7. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do

curso.

Nesta primeira avaliación inicial, recollerase nunha acta todo o tratado na sesión e os acordos que adopte o equipo docente. Entregarase unha

copia desta acta na xefatura de estudos, facendo especial fincapé naqueles aspectos que teñan que ver coa flexibilización na duración das

ensinanzas, segundo se desenvolve no artigo 16 desta orde. Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

Ademais, o inicio do curso farase unha proba obxectiva de preguntas de resolución V/F para facer unha valoración dos coñecementos previos do

alumnado e establecer así un nivel de partida nos contidos a traballar.

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

De forma xeral, enunciaremos unha serie de criterios básicos de actuación:

-Interacción entre profesor e alumno, potenciando o diálogo e xerando un clima distendido na aula, que proporcione seguridade e confianza para

conseguir unha comunicación axeitada.

-Ser sensible ás propostas do alumnado, ás súas dúbidas, opinións e necesidades.

-O traballo debe formularse dende unha perspectiva globalizadora, que axude a encontrar sentido e a facer máis funcional a aprendizaxe dos

alumnos.

-A adaptación ás diferenzas individuais, mediante a utilización intencionada de estratexias didácticas diversificadas (darlle actividades de reforzo

educativo), en función da axuda que cada alumno necesite nun momento determinado. Un número de actividades tal que permitan unha correcta

aplicación dos contidos aprendidos, con previsión de tempo abondo para traballar con diferentes exemplos, sobre todo cando se trate de contidos

de carácter abstracto. Estas actividades, poderán ser de reforzo, consolidación e ampliación.

Deseño de actividades que permitan a observación do proceso de aprendizaxe e, polo tanto a avaliación continuada dese proceso.

A partir desa avaliación, realizar as unións e as modificacións oportunas que permitan que poidan conseguir os obxectivos propostos.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as unidades trataránse temas transversais, como os da Educación para a Paz, Educación en Valores ou  Igualdade.

É un módulo onde a materia facilita incluír estes temas, polo que se fará referencia sempre a outras realidades, favorecendo e potenciando nos

alumnos a capacidade de empatía, o respecto, a igualdade de xéneros, a tolerancia, a asertividade, etc.

Así mesmo, participaremos nos días elixidos polo claustro participando e traballando sobre os temas sinalados ,a modo de exemplo podería citar:

25 de Novembro: dia Contra a Violencia de Xénero

10 de Decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

30 de Xaneiro: Día da Paz.

8 de Marzo: Día Internacional da Muller Traballadora

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Todas estas actividades realizaranse en coordinación con todos os profesores do ciclo,  tanto do departamento de sanitario coma doutros

departamentos.

Intentaremos realizar as seguintes actividades complementarias (a temporalización non figura debido a que as realizaremos cara á primavera onde

o clima adoita ser mellor e dependeremos da dispoñibilidade de tempo dos profesionais a visitar):

Charla dun loxista de MSF que nos transmita a importancia do seu traballo nunha situación de catástrofe

Visita á Central de coordinación de Urxencias sanitarias de Galicia - 061 (onde poderán ver como funciona unha central de coordinación dun SEM),

visita á base da Axencia Gallega de Emerxencias (AXEGA) para coñecer o camión que se desplaza ás situacións de emerxencia, visita á base do

Servizo de Guardacostas de Galicia (para que coñezan o seu funcionamento e os medios que utilizan (terrestes, márítimos e áreos). Intentarase

coordinar estas visitas na misma xornada lectiva, xa que supón o desplazamento do alumnado a Santiago de Compostela e as centrais de todos

estes organismos teñene base na captital Galega

Simulacro:

Ao final do curso, é probable que realicemos un simulacro onde trataremos de poñer en práctica todos os coñecementos traballados no módulo

(posto que o módulo pertence a 3º curso), onde trataremos tamén de poñer en práctica os coñecementos adquiridos no resto dos módulos que

conforman o ciclo. Cada alumno asumirá un rol dentro do simulacro, segundo os módulos que esté cursando (xa que, ao ser oferta modular, non

todos os alumnos teñen os misms módulos cursados). Cunha preparación previa, formularase a situación de emerxencia a traballar no simulacro, e

os alumnos deberán de resolver con éxito esta práctica baixo o mando do profesorado do ciclo, que colaborará no simulacro.

10.Outros apartados

10.1) Actuacións ante a posibilidade de clases online.

Debido a que durante o curso 2020/2021 é posible que teñamos que dar parte da materia a través de ferramentas on-line, a proposta didáctica e

metodolóxica que se contempla para este módulo é a seguinte:

- Activación da Aula Virtual para colgar os apuntes e outro material de interese para o alumnado-

- A través desta plataforma e de mensaxes vía mail resolveránse as dúbidas que o material poida ocasionar.

- Establecemento de clases on-line a través da plataforma Webex.
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- De ser o caso, o exames realizaránse mediante probas escritas que se enviarán á profesora así como traballos á Aula Virtual sobre a materia

obxecto de avaliación.
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