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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SAN Emerxencias sanitarias Ciclos
formativos de
grao medio

CMSAN01Sanidade Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0054 Dotación sanitaria 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL ARGIBAY SANMARTÍN

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

CM. EMERXENCIAS SANITARIAS:

Estas persoas exercen a súa actividade profesional no sector sanitario público e privado relacionado co traslado de pacientes ou vítimas, e a

prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial, coa colaboración na preparación e no desenvolvemento da loxística sanitaria ante

emerxencias colectivas ou catástrofes, así como participando na preparación de plans de emerxencia e dispositivos de risco previsible do ámbito

da protección civil.

Este módulo profesional contén a formación de soporte necesaria para desempeñar a función de prestación do servizo. Esta función abrangue

aspectos como:

 Preparación de pacientes.

 Traslado de pacientes.

 Execución do servizo.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplicasen en:

- Traslado de pacientes.

- Atención sanitaria.
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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 Nesta  UD,  imos  coñecer os tipos de transporte sanitario e as características dos distintos medios de
transporte sanitario, cal é a dotación sanitaria ,a posta a punto,verificación da funcionalidade e mantemento da
dotación sanitaria.

Tipos de transporte
sanitario, dotación
sanitaria e
mantemento básico.

30 22

2 Nesta UD, imos describir as funcions do técnico no control de existencias, sistema de almacenaxe e
conservación do material sanitario no vehículo.

Control de existencias
e materiais

30 23

3 Nesta UD, imos describir as operacións de limpieza e desinfección do material e os equipamientos así como os
riscos asociados á dita actividade

Limpieza, desinfección
e esterilización

30 22

4 Nesta UD, imos identificar os tipos de documentación clínicos, a súa función e as vías de tramitaciónCumplimentación da
documentación
sanitaria e
administrativa.

30 23

5 Garantía de calidade 8 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Tipos de transporte sanitario, dotación sanitaria e  mantemento básico. 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de transporte sanitario e de vehículos asistenciais, e realiza o mantemento básico da dotación sanitaria do vehículo. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Diferenciáronse os tipos de transporte sanitario e de vehículos asistenciais.

CA1.2 Interpretáronse e executáronse as recomendacións de fábrica.

CA1.3 Clasificouse a dotación material do vehículo, segundo o nivel asistencial e o plan de mantemento.

CA1.4 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos sanitarios e de autoprotección.

CA1.5 Verificouse a funcionalidade dos sistemas de comunicacións.

CA1.6 Aplicáronse as instrucións dos fabricantes relativas ao mantemento básico da dotación.

CA1.7 Demostrouse autonomía na resolución de continxencias relacionadas co funcionamento dos equipamentos.

CA1.8 Clasificáronse os medios e os procedementos de prevención e de protección, en función dos factores e das situacións de risco laboral no seu ámbito de traballo.

CA1.9 Interpretáronse os sinais de protección e as normas de seguridade e hixiene.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de transporte sanitario: primario e secundario. Transferencia en ruta.

 0Sistemas de seguridade aplicados aos equipamentos electromédicos.

  Equipamentos de protección individual e de seguridade.

 Vehículos: básicos, asistenciais, medicalizados, colectivos e de servizos sanitarios.

 Características técnicas, equipamento sanitario e dotación de material dos vehículos de transporte sanitario.

 Características do habitáculo sanitario.

 Características diferenciais básicas do transporte sanitario.

 Clasificación dos medios materiais sanitarios.

 Funcionalidade dos equipamentos.

 Material sanitario de asistencia ante una emerxencia e ante unha catástrofe.
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Contidos

 Prevención de riscos laborais nas operacións de mantemento das condicións sanitarias do contorno do paciente, e do material e os equipamentos sanitarios do vehículo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Control de existencias e materiais 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Controla as existencias e os materiais do vehículo sanitario, e identifica as súas características e as necesidades de almacenaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Definíronse as situacións de emerxencia e catástrofe que requiren material sanitario na preparación loxística.

CA2.2 Identificáronse os documentos de control das existencias de almacén.

CA2.3 Asociouse cada tipo de documento co obxectivo desempeñado no funcionamento do almacén.

CA2.4 Comprobouse a caducidade dos fármacos, e a do material funxible e de cura, e retirouse o caducado.

CA2.5 Identificáronse e rexistráronse as necesidades de reposición.

CA2.6 Formalizáronse as ordes de pedido, con precisión do tipo de material, o axente e a unidade ou empresa subministradora.

CA2.7 Efectuouse a reposición conforme as condicións de conservación do material, segundo as súas características e as necesidades de almacenaxe.

CA2.8 Utilizouse a aplicación informática para a xestión do almacén.

CA2.9 Comprobouse a cantidade de osíxeno das balas do vehículo e, se o nivel non era o axeitado, efectuouse a súa reposición.

CA2.10 Xustificouse o óptimo aproveitamento dos recursos materiais.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Dotación de material sanitario na unidade asistencial.

 Sistemas de almacenaxe.

 Elaboración de fichas de almacén e inventario.

 Aplicacións informáticas de xestión e control de almacén.

 Normas de seguridade e hixiene aplicadas en almacéns de institucións e empresas sanitarias.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Limpieza, desinfección e esterilización 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización segundo o procedemento e as medidas de seguridade establecidas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Elimináronse os residuos orgánicos e inorgánicos derivados da actividade sanitaria.

CA3.2 Utilizáronse contedores correspondentes ao tipo de residuos.

CA3.3 Clasificáronse os procedementos de limpeza, desinfección, embolsamento e esterilización.

CA3.4 Relacionáronse os procedementos de limpeza, desinfección e esterilización coa súa aplicación sobre os tipos de material.

CA3.5 Identificáronse os perigos da manipulación de produtos de limpeza, esterilización e desinfección.

CA3.6 Preparáronse as solucións para a limpeza e a desinfección do material, segundo o seu tipo e as súas características.

CA3.7 Realizouse a limpeza, a desinfección e a esterilización do material sanitario e do habitáculo asistencial, tras unha actuación.

CA3.8 Organizouse e colocouse o material do vehículo ao terminar a súa limpeza e a súa desinfección.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Material dun só uso e reutilizable.

 Recollida selectiva dos residuos biosanitarios e perigosos específicos da actividade.

 Limpeza e desinfección do material sanitario.

 Procedemento de limpeza e desinfección.

 Esterilización do material.

 Procedemento de esterilización.

 Criterios de verificación e acondicionamento.

 Fumigación.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Cumplimentación da documentación sanitaria e administrativa. 30

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Formaliza a documentación clínica e non clínica da súa competencia, e comproba a información que deba figurar en relación coa súa utilidade. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os tipos de documentos clínicos.

CA4.2 Identificáronse a función e as vías de tramitación dos documentos clínicos.

CA4.3 Identificouse o informe de asistencia da realización de manobras de soporte vital básico coa información que cumpra incluír.

CA4.4 Formalizouse o documento de desexo de non traslado e transmitiuse a información.

CA4.5 Identificouse a documentación preceptiva do vehículo asistencial: formularios, partes de asistencia, autorizacións e permisos legais, etc.

CA4.6 Valorouse a importancia da documentación como elemento clave da trazabilidade do proceso de asistencia.

CA4.7 Manexouse a documentación e a información cumprindo a lexislación de protección de datos, e a de dereitos e deberes dos pacientes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Documentos clínicos.

 Documentos non clínicos.

 Documentación legal do vehículo.

 Documentos de obxectos persoais, folla de reclamacións e negación ao traslado.

 Relación da documentación co control de calidade e coa trazabilidade.

 Normativa de protección de datos.

 Dereitos e deberes dos pacientes.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Garantía de calidade 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Formaliza a documentación clínica e non clínica da súa competencia, e comproba a información que deba figurar en relación coa súa utilidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.6 Valorouse a importancia da documentación como elemento clave da trazabilidade do proceso de asistencia.

CA4.7 Manexouse a documentación e a información cumprindo a lexislación de protección de datos, e a de dereitos e deberes dos pacientes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Control de calidade.

 Avaliación da calidade interna e da calidade percibida.

 Lexislación aplicable á garantía de calidade.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva correspondense cos criterios de avaliación indicados no D. 216/2008 do 25 de setembro.

Corresponden aos criterios de avaliación indicados para cada UD.

Os criterios de avaliación serán os indicados como mínimos esixibles para cada UD. É importante destacar que, os criterios de cualificación de

cada UD son orientativos co próposito de otorgarlle unha escala a cada un dos instrumentos de avaliación.

Criterios de cualificación xerais:

- Proba escrita: 80 %

- Desenvolvemento do Traballo e práctica: 20 %

Cada alumno será cualificado ó finalizar cada trimestre atendendo ós criterios e instrumentos antes sinalados cunha nota numérica de 1 a

10, sen decimais.

Considérase aprobada ou superada a materia se obtén unha calificación de 5 ou superior.

A nota final ordinaria do módulo en xuño obterase como a media aritmética das tres avaliacións tendo que estar as tres superadas, na avaliación

ordinaria ou na recuperación.

A.1) En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas probas realizaránse de forma telemática a través da aula virtual. Será

necesario estar conectado a través da aplicación telemática (actualmente cisco-webex) para a identificación mediante webcam para poder realizar

a proba.

B) En cada bloque trimestral o alumnado terá unha serie de tarefas a realizar na aula virtual. Estas non son de carácter obrigatorio nin eliminatorio.

Corresponde co 25% da nota do trimestre.

B.1) En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas tarefas serán de caracter obrigatorio para superar o modulo.

A nota final será a suma das dúas partes

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

1.- Os alumnos ou alumnas que non superen as probas correspondentes a cada un dos trimestres por non acadar a calificación suficiente para

supera-lo módulo, terá que  realizar unha proba escrita de recuperación, de estructura semellante ásfeitas durante o curso. Esta proba será sempre

despois da avaliación correspondente,  coa excepción da final.

En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas probas realizaránse de forma telemática a través da aula virtual. Será necesario

estar conectado a través da aplicación telemática (actualmente cisco-webex) para a identificación mediante webcam para poder realizar a proba.

2.- O alumno que perda o dereito a avaliación continua por ter superado o 10% de faltas de asistencia non xustificadas, poderá presentarse a unha

proba extraordinaria de avaliación final do módulo que consistirá en:

Proba escrita; constará dun cuestionario obxectivo de preguntas tipo test ou pregunta curta sobre todos os contidos do curriculum. Para acadar a

cualificación positiva é necesario ter un 5 ou máis. A porcentaxe será dun 80% sobre a nota final

En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas probas realizaránse de forma telemática a través da aula virtual. Será necesario

estar conectado a través da aplicación telemática (actualmente cisco-webex) para a identificación mediante webcam para poder realizar a proba.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O alumno ou alumna deberá entregar igualmente as tarefas propostas na aula virtual  cunha porcentaxe do 20% sobre a nota final. Estas tarefas

non son obrigatorias para superar o modulo coa excepción contemplada no apartado 5 da programación.

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

O alumnado con perda do dereito a avaliación continua poderá recuperar o módulo mediante unha proba extraordinaria que combine os contidos

conceptuais e procedimentais.

-Este alumnado será informado durante o último trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba.

-O profesor encargado de facer o deseño e avaliar a proba será o que imparta o módulo profesional durante o presente curso académico.

-A ponderación dos coñecementos, procedementos e actitudes será a mesma que a establecida para o resto das avaliacións.

En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas probas realizaránse de forma telemática a través da aula virtual. Será necesario

estar conectado a través da aplicación telemática (actualmente cisco-webex) para a identificación mediante webcam para poder realizar a proba.

O alumno ou alumna deberá entregar igualmente as tarefas propostas na aula virtual  cunha porcentaxe do 25% sobre a nota final. Estas tarefas

non son obrigatorias para superar o modulo coa excepción contemplada no apartado 5 da programación

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente no modelo Seguimento da programación (MD.75.PRO.03) dando conta

mensualmente nas reunións de equipo docente nas que se presentará o devandito documento.

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase o correspondente modelo de Seguimento da programación

(MD.75.PRO.03) anexo o acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da familia profesional.

Ó final de curso, cada docente realizará a Memoria final do módulo, segundo o modelo establecido (MD.75.PRO.04) na que se incluirán tódalas

propostas de mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta

avaliación será realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os apartados da mesma,.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar os coñecementos previos do alumnado en relación ao módulo. Observarase ao alumnado nas

próximas semanas do curso e emitirase un informe para o/a titor/a. Éste, recabará os informes individualizados do alumnado repetidor, así como,

información de estudios académicos, dos ditames específicos do alumnado con discapacidades de calqueira tipo, con NEE, etc, e da experiencia

profesional previa. A avaliación inicial, en ningún caso, levará consigo, cualificación para o alumnado.

Segungo o artigo 28 da Orde do 12 de xullo, o/a titor/a, levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá

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

Para o alumnado que, trala avaliación inicial, se detecte necesidades de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de

ensinanza-aprendizaxe susceptibles de modificación (tarefas, recursos. espazos, tempos, modalidade de avaliación..) que permitan ao alumnado a

adquisición dos RA do módulo, requisito imprescindible para a superación do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, así como a integración do alumnado con discapacidade, a través de actividades interactivas e

colaborativas, non só transmisivas.

Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento. Así como:

A educación do consumidor.

A educación para a paz.

A educación ambiental.

A educación para a saúde.

A educación sexual.

A educación moral e cívica.

Todos estes aspectos estarán presentes ao longo do curso no sentido actitudinal e de valores. Serán traballados conxuntamente, cós temas que

pólas súas características sexan mais acordes.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decidiranse na primeira xuntanza do equipo de ciclo.

10.Outros apartados

10.1) AULA VIRTUAL

10.1 USO AULA VIRTUAL

Durante o curso o alumnado terá acceso a aula virtual do IES, onde o profesor subirá material para que o teñan sempre dispoñible. Ademais

utilizaranse os libros  de texto das editoriales Altamar e Sintesis .

10.2 SEMIPRESENCIALIDADE

Esta programación está elaborada pensando en que o alumnado acuda todas as horas ó centro.

En caso de ser semipresencial, o alumnado acudirá en dous grupos, de forma rotatoria, para garantir a distancia de seguridade na aula e no

laboratorio. Un grupo os Luns  e outro o Xoves.

No actual contexto de incerteza pola covid-19 potenciarase o laboratorio para aproveitar as sesións presencias ó máximo.

No caso de que non sexa posible que todo o alumnado acuda o centro todas as sesións, non se pode garantir que esta programación se cumpra

no 100% tendo en conta que é un módulo mixto, xa que existen múltiples prácticas que só se poden levar a cabo nun laboratorio correctamente

dotado en relación coa Dotación Sanitaria.

10.3 AUSENCIAS

O alumnado que debido a unha posible cuarentena non poida acudir as sesións presenciais, deberá traballar dende a casa, a través da aula virtual,

realizando as tarefas propostas, sempre que o seu estado de saúde o permita.
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10.4 PECHE DO CENTRO OU AULA

En caso de que a aula ou o centro tivese que pechar,  o alumnado tería a obriga de conectarse a plataforma (actualmente cisco-webex) para as

sesións e realizar as tarefas propostas na aula virtual.

- 13 -


