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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 2020/21 

Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 

         SAN           SANIDADE CM19011 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA CM DUAL 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 

MP/UF 
Nome Curso 

Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

    OPERACIONS ADMINISTRATIVAS E DOCUEMNTACIÓN SANITARIA 1º 3 85 65 FCE 

37 FEM 

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

Profesorado responsable 

Elaboración LETICIA BARCIA CASTRO 

Impartición LETICIA BARCIA CASTRO 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás características do ámbito produtivo 
PERFIL PROFESIONAL: 

Proporcionar coidados auxiliares ó paciente/cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermería nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a 

dependencia do diplomado de enfermería e, no seu caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanitaria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente. 

 

RELACIÓN CO SECTOR PRODUTIVO: 

A título de exemplo e especialmente con fins de orientación laboral, enumérase a continuación un conxunto de ocupacións ou postos de traballo que poderían ser desempeñados, en entidades de carácter público ou privado, cando se teña 

adquirida a competencia profesional definida no perfil do título: 

• 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. 

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 

UD 
Título 

 
Duración 
(sesións) 

1 A ORGANIZACIÓN SANITARIA FEM 

2 A PROFESIÓN DE ENFERMERÍA. 18 S 

3 DOCUMENTACIÓN SANITARIA : CLÍNICA E NON CLÍNICA FEM 

4 ALMACÉNS SANITARIOS 22 S 

5 XESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS FEM 

6 OPERACIÓNS COMERCIAIS NAS CONSULTAS SANITARIAS 25 S 

TOTAL 65 S+FEM 
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4. Unidades didácticas 

 

4.1 UD1. A ORGANIZACIÓN SANITARIA 
4.1.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 A ORGANIZACIÓN SANITARIA FEM 

 
4.1.b Capacidades terminais elementais 

 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT 1. Identificar diferentes tipos de servizos ou de institucións sanitarias estatais e da Comunidade Autónoma Galega para diferenciar os distintos niveis de asistencia que 
ofrece 

S 

 
4.1.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Definir a saúde pública e a saúde comunitaria     

 Coñecer e manexar os indicadores de saude    

 Coñecer  a estrutura e funcións de institucións sanitarias públicas e privadas     

 Coñece r o SEGAS. Niveles de asistencia e tipo de prestación    

   FEM 

 
4.1.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 

 Definiuse e entendeuse o concepto e a diferencia entre  saúde pública e a saúde comunitaria 
 Coñeceuse e manexouse os indicadores de saúde 
 Coñeceuse, diferenciouse e identificouse as   funcións das institucións sanitarias públicas e privadas 
 Coñeceuse o SERGAS. E identificáronse os niveles de asistencia e tipos de prestación 

                     FEM S 100% 
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4.1.e Contidos 

 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
 Identificación das diferentes institucións sanitarias 

 Identificación  do concepto de saúde pública e comunitaria 
CONCEPTUAIS: 

 Estruturas tipo, orgánicas e funcionais, de institucións sanitarias públicas e persoais. Servizo Galego de Saúde e Consellería de Sanidade. 

 Niveis de asistencia e tipo de prestacións. 

 Saúde publica. Saúde comunitaria. Indicadores de saúde. 
 

ACTITUDINAIS: 
 Preocupación por fomentar no paciente hábitos de vida máis saudables. 

 

 

4.1.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 

                           FEM 
 

    
FEM 

TOTAL  
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4.2 UD2. A PROFESIÓN DE ENFERMERÍA. 
4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 A PROFESIÓN DE ENFERMERÍA. 18 SESIONS 

 
4.2.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT 1 . Identificar diferentes tipos de servizos ou de institucións sanitarias estatais e da Comunidade Autónoma Galega para diferenciar os distintos niveis de asistencia que 
ofrece 

N 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Describir a evolución histórica da profesión e profesionais de enfermería. 1 Historia da enfermería 

 

4 

 Identificar os modelos e as distintas etapas no proceso de atención de enfermería 
               2 

 O proceso de atención de enfermería    
8 

 Coñecer o papel do TCAE no proceso de atención de enfermería 
                3 

O papel do TCAE 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       TOTAL 18 

 
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 

 Describiuse a evolución histórica da profesión e profesionais de enfermería 

 Identificáronse os modelos e as distintas etapas no proceso de atención de enfermería 
 Proba escrita N 10% 

 Coñeceuse o papel do TCAE no proceso de atención de enfermería 
 Proba escrita S 70% 

  
 Actividades de aula S 20% 
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4.2.e Contidos 

 
4.2.f  

 

 

 

 

 

 

4.2.g 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 

Actividade 1 Historia da enfermería 
Explicación da evolución histórica 
da enfermería e a situación da 
profesión en España  

 Clase explicativa 

 Elaboración do cuestionario e 
apuntamentos  

 Resolución de dúbidas 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 
Debater sobre cuestións plantexada/s 
por o profesor  

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Debate rematado  
Dubidas resoltas 
 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Power point 

 Cuestionario 
 Apuntamentos 
 

 P.E. 

 A.A. 
 4 

Actividade 2 : O proceso de 
atención de enfermería  
 Serve para  diferenciar as etapas 
do proceso de atención e coñecer 
os diferentes métodos que se 
empregan  

 Clase explicativa 

 Elaboración do cuestionario e 
apuntamentos 

 Formulación  de casos prácticos 

 Resolución de dúbidas 
 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 
Resolución de casos prácticos 
Debater sobre cuestións plantexada/s 
por o profesor na clase 

Cuestionario comprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Debate rematado  

 Coñeceu as diferentes etapas 
do proceso de atencion de 
enfermería 

 Identificou os diferentes 
métodos empregados  

 Dubidas resoltas 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Power point 

 Cuestionario 
 Apuntamentos 

 
 

 P.E. 

 A.A. 
 

8 

Actividade 3  O papel do TCAE 
 
Serve para coñecer o papel do 
TCAE no proceso de atención de 
enfermería. 

 Clase explicativa  

 Elaboración do cuestionario  e 
apuntamentos 

 Formulación  de casos prácticos 

 Resolución de dúbidas 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 
Resolución de casos prácticos 
Debater sobre cuestións plantexada/s 
por o profesor na clase  

Cuestionario comprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Debate rematado  

 Coñeceu o papel do TCAE no 
proceso de atención de enfermería.  

Dubidas resoltas 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Power point 
 Cuestionario 
 Apuntamentos 
 

 

 P.E. 

 A.A. 
 

6 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS  
 Aplicación de diferentes modelos de atención en enfermería 

CONCEPTUAIS 

 Evolución histórica da profesión e os profesionais de Enfermería. 

 Modelos de atención en enfermería: etapas. 

 Papel do técnico en coidados auxiliares de enfermería. 
 
ACTITUDINAIS: 

   Actitude responsable do técnico auxiliar de enfermería durante o seu traballo. 
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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 

TOTAL 14 

 
 
4.3 UD3. DOCUMENTACIÓN SANITARIA : CLÍNICA E NON CLÍNICA 

 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 DOCUMENTACIÓN SANITARIA : CLÍNICA E NON CLÍNICA FEM 

 
4.3.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT 2. -Identificar os diferentes tipos de documentación clínica e relacionalos coas súas aplicacións segundo os protocolos establecidos S 

 CT 3. - Cubrir e tramitar documentos clínicos e non clínicos aplicando medios, se é o caso, informáticos específicos dos servizos sanitarios S 

 
4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Identificar os diferentes documentos clínicos   FEM 

 Describir a  utilidade ,  criterios de cumprimentación e circulación da documentación clínica   FEM 

 Identificar os diferentes documentos non clínicos e coñecer as súas utilidades e aplicacións   FEM 

 Coñecer o manexo de aplicacions informáticas no tratamento de documentación clínica e non clínica    

 
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 

 Coñece a utilidade dos diferentes documentos clínicos 
 Coñece a utilidade dos diferentes documentos non clínicos  S 50% 
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Criterios de avaliación 
Instrumentos 

de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Identificáronse os diferentes documentos non  clínicos 
 Identificáronse os diferentes documentos clínicos 
 Cumprimentáronse correctamente os documentos clínicos 

 S 50% 

 

4.3.e Contidos 

 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 

 Cumprimentación de documentos: clínicos e non clínicos. 

 Métodos de circulación da información clínica e non clínica. 

 Utilización de paquetes informáticos para a xestión do ficheiro de pacientes, historias clínicas, etc. 

CONCEPTUAIS: 
 Documentación clínica.  

 Tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros.  

 Utilidades e aplicacións.  

 Circulación da información hospitalaria. 

 Criterios de cumprimentación.  

 Relación, comunicación e observación do paciente. 

  Circulación da información non clínica. 

 Segredo profesional. 

 Documentación non clínica.  

 Tipos de documentos: intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros.  

 Utilidades e aplicacións. 

ACTITUDINAIS:  
 Responsabilidade no manexo e custodia de documentos respectando sempre a confidencialidade 
 Responsabilidade no uso dos equipos informáticos e valoración do uso de medidas de prevención destinadas a evitar a perda de información 

 
 
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 
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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 

                              FEM     FEM 

TOTAL  
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4.4 UD4. A COMUNICACIÓN NO ENTORNO SANITARIO 

 

4.4.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 ALMACÉNS SANITARIOS 22 SESIONS 

 
4.4.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT4.-. Realizar a recepción de material en institucións sanitarias e aplicar técnicas de almacenamento respectando as normas de seguridade e hixiene S 

 CT 5.-Realizar a distribución de material aos diferentes servizos hospitalarios segundo necesidades e indicacións recibidas S 

 
4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Coñecer as funcións do almacén e identificar os diferentes tipos de almacéns sanitarios 1 O almacén sanitario 7 

 Clasificar os grupos de materiais sanitarios a ter en conta para a súa almacenaxe 2 Materias sanitarios 7 

 Identificar as diferentes zonas do almacén onde realizar a distribución do material. Normas de seguridade e hixiene 
no almacenamento 

3 Zonas do almacén 8 

 Realizar a recepción de material sanitario correctamente   FEM 

 Realizar a distribución de material aos diferentes servizos   FEM 

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 

 Coñecéronse as funcións do almacén e identificar os diferentes tipos de almacéns sanitarios  Proba escrita S 20% 

 Clasificáronse  os grupos de materiais sanitarios a ter en conta para a súa almacenaxe  Proba escrita N 10% 

 Identificáronse as diferentes zonas do almacén onde realizar a distribución do material.  Proba escrita S 20% 

  
 Actividades de 
aula 

S 10% 

 Aplicáronse correctamente as Normas de seguridade e hixiene no almacenamento 
 Realizouse a recepción de material sanitario correctamente 
 Realizouse a distribución de material aos diferentes servizos 

            FEM S 40% 
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4.4.e Contidos 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
 Aplicación de normas de seguridade e hixiene en almacéns de centros sanitarios 

CONCEPTUAIS: 
 Sistemas de almacenaxe: vantaxes e inconvenientes. Criterios de clasificación de medios materiais sanitarios 
 Seguridade e hixiene en almacéns 

ACTITUDINAIS: 
 Rigor na aplicación das normas de funcionamento, seguridade e hixiene 

 

 
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 
Con que se 

valora Duración 
(sesións) Actividade  

(título e descrición) 
Profesorado 

 (en termos de tarefas) 
Alumnado  
(tarefas) 

Resultados ou produtos Recursos 
Instrumentos 
de avaliación 

A1.- O almacén sanitario : definición do almacén 
. as súas funcións e describir os diferentes tipos 
de almacén 

 Clase explicativa 

 Elaboración do cuestionario  Formulación  de 
casos prácticos 

 Resolución de dúbidas 

Escoita activa, toma de 
apuntamentos e preguntar dúbidas. 
Resolución cuestionario e casos 
prácticos 
 

Cuestionario resolto 
Casos prácticos resoltos 
Dubidas resoltas 
 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Power point 
Cuestionario e casos 
prácticos  

 P.E. 

 A.A. 
 

 7 

A2.-. Materias sanitarios 
Clasificar os diferentes tipos de material 
sanitario e explicar as características mas 
importantes  de cada un a ter en conta para a 
súa almacenaxe 

 Clase explicativa 

 Elaboración do cuestionario  Formulación  de 
casos prácticos 

 Resolución de dúbidas 
 

Escoita activa, toma de 
apuntamentos e preguntar dúbidas. 
Resolución cuestionario e casos 
prácticos 

Resolución de dubidas 
 

Cuestionario resolto 
Casos prácticos resoltos 
Dubidas resoltas 
 

 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Power point 
Cuestionario e casos 
prácticos. 

 P.E. 

 A.A. 
 7 

A3.- Zonas do almacén 
Identificar as diferentes zonas do almacén 
sanitario e explicar as normas de Seguridade e 
Hixiene que hai que ter en conta ó almacenar o 
material 

 Clase explicativa 

 Elaboración do cuestionario  Formulación  de 
casos prácticos 

 Resolución de dúbidas 
 

 

Escoita activa, toma de 
apuntamentos e preguntar dúbidas. 
Resolución cuestionario e casos 
prácticos 

Resolución de dubidas 

Cuestionario resolto 
Casos prácticos resoltos 
Dubidas resoltas 

Aula con ordenador e 
proxector. 

 P.E. 

 A.A. 
 

8 

                                  FEM   
 

  
FEM 

TOTAL 22 
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4.5 UD5. XESTION DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 

 

4.5.a Identificación da unidade didáctica 

 

Nº Título da UD Duración 

5 XESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 0 

 
4.5.b Capacidades terminais elementais 

 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT 6.- Efectuar o control e mantemento de existencias segundo necesidades e grao de utilización dos diferentes servizos hospitalarios S 

 CT 7.-Aplicar programas informáticos sanitarios destinados ao control e xestións de almacéns S 

 
4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Identificar os métodos empregados para o  control e mantemento de existencias segundo necesidades e grao de utilización 
dos diferentes servizos hospitalarios 

 
 FEM 

 Coñecer os  programas informáticos sanitarios destinados ao control e xestións de almacéns   FEM 

 
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 

 Efectuouse o control e mantemento de existencias segundo necesidades e grao de utilización dos diferentes servizos 
hospitalarios 

 S 60% 

 Aplicáronse os programas informáticos sanitarios destinados ao control e xestións de almacéns 

 N 40% 
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4.5.e Contidos 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
 Elaboración de fichas de almacén e de inventarios 
 Uso de aplicacións informáticas de xestión e control de almacén, facturación e xestión económica 
 Elaboración de propostas de pedido, albarás, facturas e notas de abono/cargos 
 Métodos de valoración de existencias 

CONCEPTUAIS: 

 Sistemas de almacenaxe: vantaxes e inconvenientes. Criterios de clasificación de medios materiais sanitarios. 
 Control de existencias: Inventarios: criterios de clasificación  
 Seguridade e hixiene en almacéns 

ACTITUDINAIS: 

 Responsabilidade no uso dos equipos informáticos e valoración do uso de medidas de prevención destinadas a evitar a perda de información. 
 Rigor na aplicación das normas de funcionamento, seguridade e hixiene 

 
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 Con que se valora 
Duración 
(sesións) Actividade  

(título e descrición) 
Profesorado 

 (en termos de tarefas) 
Alumnado  
(tarefas) 

Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

                FEM     FEM 

TOTAL  
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4.6 UD6. O ENFERMO CRÓNICO  

 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 OPERACIONS COMERCIAIS NAS CONSULTAS SANITARIAS 25 SESIONS 

 
4.6.b Capacidades terminais elementais 

 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

 CT 3.- Cubrir e tramitar documentos clínicos e non clínicos aplicando medios, se é o caso, informáticos específicos dos servizos sanitarios. N 

 CT 8.- Elaborar ornamentos e facturas detalladas de intervencións ou actos sanitarios, relacionando o tipo de acto sanitario coa tarifa e tendo en conta as normas de 
funcionamento definidas. 

S 

 
4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 
(sesións) 

 Describir os diferentes documentos non clínicos utilizados nas consultas sanitarias 
 Identificar o uso adecuado de cada tipo de documento 

1 Documentos comerciais 9 

 Elaborar  os diferentes documentos comerciais aplicando medios informáticos 2 Ornamentos e facturas 16 

 

 

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 

 Describíronse as características xerais dos diferentes documentos non clínicos utilizados nas consultas sanitarias  Proba escrita S 70% 

 Identificouse o uso adecuado de cada tipo de documento  Proba escrita N 10% 

 Elaboráronse diferentes documentos comerciais aplicando medios informáticos  Actividades de 
aula 

S 20% 
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4.6.e Contidos 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
 Cumprimentación de documentacos: clínicos e non clínicos 
 Utilización de técnicas para diminuíla ansiedade do enfermo, dos seus familiares e do persoal sanitario 
 Elaboración de propostas de pedido, albarás, facturas e notas de abono/cargos 
 Aplicación de diferentes tipos de IVE 

CONCEPTUAIS:  
 Documentación relativa a operacións de compra-venda. Tipos de documentación. Requisitos legais de cobertura 
 Réxime de aplicación do IVE 

ACTITUDINAIS: 
 Rigor no control das operacións de compravenda. 
 Responsabilidade no uso dos equipos informáticos e valoración do uso de medidas de perevención destinadas a evitar a perda de información 

 
 
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 Con que se valora 
Duración 
(sesións) Actividade  

(título e descrición) 
Profesorado 

 (en termos de tarefas) 
Alumnado  
(tarefas) 

Resultados ou produtos Recursos 
Instrumentos de 

avaliación 

 Documentos comerciais. Coñecer , 
identificar  e empregar 
correctamente os diferentes tipos de 
documentos empregados nas  
consultas sanitarias 
 

 Clase explicativa 

 Elaboración de cuestionario e 
plantexamento de casos 
prácticos 
 

Escoita activa, toma de apuntamentos e 
preguntar dúbidas. 
Cumprimentar cuestionario 
Resolución de casos prácticos 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo feito 

Aula con ordenador e 
proxector. 

  Presentacion Power point 
 

 P.E. 

 A.A. 

 T.O. 
 

9 

: Ornamentos e facturas: Elaborar 
ornamentos e facturas en diferentes 
supostos de consultas sanitarias    
 

 Clase explicativa 

 Elaboración de cuestionario y 
plantexamento de casos 
prácticos de elaboración de 
ornamentos e facturas 

 Conformar grupo de traballo 
 

Escoita activa, toma de apuntamentos e 
preguntar dúbidas. 
Cumprimentar cuestionario 
Resolucion do cuestionario  
Elaboración de ornamentos e facturas fei 

Cuestionario cumprimentado 
  Casos prácticos resoltos 
 

Aula con ordenador e 
proxector. 
Apuntamentos 

  Presentacion Power point 
 

 P.E. 

 A.A. 

 T.O. 
16 

TOTAL 25 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA: 
Acadar un 50% nos apartados de conceptos, procedementos e actitudes. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
En cada avaliación  a cualificación calcularase da seguinte maneira: 

1.Proba/s escrita/s 80%.No caso de facer varios exames por avaliación é necesario un mínimo de 5 sobre 10 en cada un deles. A  nota calcularase coa media aritmética. O exame de avaliación incluirá preguntas de desenvolvemento, 
curtas ou tipo test relativas ao temario impartido en cada avaliación. No caso do tipo test as respostas tipo mal contestadas contan negativo. 

 
      2. Actividades de aula 20%. Para poder aplicar as porcentaxes é necesario acadar un 50% en cada un dos tres apartados.  
 

     
Para acadar unha AVALIACIÓN FINAL POSITIVA, o alumn@ 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 (horas de formación no centro educativo) perderá o dereito a avaliación continua, tendo que realizar unha proba final extraordinaria sobre os contidos 
mínimos do módulo.  

 

OBSERVACIONS:  
1.-Os exames,  ensinaranse ao alumnado que o solicite corrixidos e cualificados, e quedarán arquivados en poder do profesor/a. Do mesmo xeito os traballos e actividades quedaran arquivados en poder do profesor cando éste 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 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”. 
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 (aula virtual,correo electrónico, videotitoriais...) efectuando as modificacións que considere 
oportunas o equipo docente.  

 
 

 
6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Se algún alumno ou alumna non superou algunha das avaliacións parciais terá oportunidade de recuperala no  mes de Febreiro ou Marzo. Previamente a proba de recuperación a profesora poderá propoñer actividades que axuden ó 
alumno a acadar unha avaliación positiva 

 

 
6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua 

O alumno que perda o dereito á avaliación continua deberá realizar unha proba de avaliación extraordinaria no prazo determinado polo calendario do centro educativo. 
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-Proba escrita no que estarán presentes  os contidos curriculares de todas e cada unha das unidades de traballo que figuran nesta programación didáctica.  Constará de preguntas tipo test e/ou preguntas curtas e/ou 
verdadeiro/falso. No caso de tipo test as preguntas mal contestadas restan.  

 

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

Avaliación  de Programación: 

A programación se avalía coa memoria de fin de curso do Departamento, a partires da cal, se fora o caso, realizaranse as modificacións necesarias na programación. 

 

Avaliación da práctica docente: 

Os procedementos e instrumentos existentes para avaliar a práctica docente son: cuestionarios ós alumnos (de forma oral ou escrita), intercambios orais, e os resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos.. 

 
8. Medidas de atención á diversidade 

 

8.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 

Farase nas primeiras semanas do curso,  mediante unha proba escrita individual a cada alumno/a que permita obter datos respecto a súa situación previa, en relación os contidos do módulo. 
Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado. 

 
8.2 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. 

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

-Actividades de reforzo para aqueles que o precisen. 

-Corrección de probas escritas que non foran cualificadas positivamente ou doutras actividades. 

-Recursos didácticos alternativos 

-Cambios metodolóxicos. 

Non hai alumnado con discapacidade motora. 

No caso de habelo, 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 

Existe alumnado procedente do estranxeiro con competencia lingüística en castelán mermada.No caso de que fose necesario paliar as dificultades lingüísticas procuraríase a súa integración  proporcionándolle preferentemente o  
material escrito sen prexuízo das medidas de apoio lingüístico que se considerasen oportunas por parte do centro . 

 
9. Aspectos transversais 

9.1 Programación da educación en valores 

Estes contidos actitudinais deben ser tratados de forma permanente, consciente e intencional. 
A continuación, referímonos os diferentes aspectos que se inclúen no módulo en relación con cada un dos temas transversais: 

 Educación moral e cívica. 
 Educación para a saúde,  educación sexual e medicina preventiva. 
 Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos. 
 Educación ambiental: reciclaxe e o medio ambiente. 
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A referencia a este temas faranse incluíndo numerosos exemplos e novas da prensa diaria. 

 
9.2 Actividades complementarias e extraescolares 

Como actividades complementarias e extraescolares propóñense charlas e conferencias sempre e cando a situación sanitaria o permita. 

 

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 
na Avaliación inicial que  todo o alumnado ten a súa disposición 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 grupal: 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 a través de videoconferencias manteríanse os horarios das sesións presenciais.  

En caso de que a actividade non presencial sexa para so un número indeterminado de alumnos seguirase o desenvolvemento do curso mediante a aula virtual ca creación dun foro de dúbidas específico para ese 
alumnado. 

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

Instrumentos de Avaliación: 

Serán aqueles que aparecen na programación e os mesmos para os tres escenarios. Sen embargo 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 15 de Outubro de 2020 
 
LETICIA BARCIA 
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