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Orde do 12 de xullo de 2011  
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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 ZM19001 Coidados Auxiliares de Enfermaría Medio Modular 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás características do ámbito produtivo 

 
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 AS NECESIDADES HUMANAS E A SÚDE 14 

2 A PSICOLOXÍA. CONCEPTOS XERAIS 16 

3 ENFERMIDADES E ENFERMOS 16 

4 A COMUNICACIÓN NO ENTORNO SANITARIO 12 

5 A RELACIÓN ASISTENCIAL 10 

6 O ENFERMO CRÓNICO 10 

7 O ENFERMO ANCIÁN 10 

8 O PACIENTE ONCOLÓXICO 10 

9 O ENFERMO TERMINAL 10 

10 EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 16 

Probas escritas 6 

TOTAL 130 

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 depen- 
dencia 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. 
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4. Unidades didácticas 

 
4.1 UD1. AS NECESIDADES HUMANAS E A SAÚDE 

 

4.1.a Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

1 As necesidades humanas e a saúde 14h 

 
4.1.b Capacidades terminais elementais 

 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Explica-lo proceso de saúde e a súa relación co ambiente físico, biolóxico e social para coñece-los factores que poidan incidir negativamente no paciente e as súas formas de corrección. S 
 

4.1.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Definir a saúde e a falta de saúde. 
§ Coñecer e identificar necesidades de saúde 

1 Saúde e necesidades de saúde 4 

§ Manexar adecuadamente a prevención da enfermidade 
§ Entender e identificar os distintos determinantes da saúde 

1 
 

1 

 
Saúde e necesidades de saúde 

3 
 

1 
§ Coñecer e entender a saúde pública: necesidades e coidados. 

§ Coñecer e manexar os indicadores de saude 2 Indicadores de saúde 2 

§ Coñecer e diferenciar síntomas e signos 3 Síntomas e signos 2 

§ Coñecer e manexar terminoloxía en patoloxía relacionándoa coa raíz e cos sufixos e prefixos 4 Terminoloxía en patoloxía 2 
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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 a saúde e a falta de saúde. 
§ Coñeceuse e identificouse as necesidades de saúde 
§ Manexouse adecuadamente a prevención da enfermidade. 
§ Entendéronse e identificáronse os distintos determinantes da saúde 
§ Coñeceuse e entendeuse a saúde pública: necesidades e coidados. 
§ Coñeceuse e manexouse os indicadores de saúde 
§ Coñeceuse, diferenciouse e identificouse síntomas e signos da enfermidade 
§ Coñeceuse e manexouse e identificouse a terminoloxía en patoloxía relacionando a raíz cos sufixos e prefixos 

§ Proba escrita s 80% 

 
 
§ Actividades de aula 

 
 

s 

 
 

20% 

 

4.1.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Identificación das diferentes formas de expresión de síntomas e signos. 

(Identificación das diferentes terminoloxías en patoloxía) 
§ Identificación do proceso de enfermar e do concepto de saúde 
CONCEPTUAIS: 
§ Procesos de saúde. Modelo ecolóxico de saúde. 
§ Influencia do ambiente físico, biolóxico e social. 

o (necesidades de saúde e modelos) 
o Indicadores de saúde 

§ Recordo do concepto do continuo saúde - enfermidade. Historia natural da enfermidade. 
§ Os factores determinantes da saúde. 
§ Síntomas e signos da enfermidade 
§ Terminoloxía en patoloxía 
ACTITUDINAIS: 
§ Respecto polos comportamentos, hábitos de vida e crenzas do paciente. 
§ Preocupación por fomentar no paciente hábitos de vida máis saudables. 
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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 

1.- Saúde e necesidades de saúde, (atende o 
concepto de saúde e a súa evolución na historia, e o 
concepto de continuo de saúde enfermidade), as 
necesidades humanas (identificando as que están 
cubertas e as que non ),os factores determinantes a 
súa actuación na saúde humana. 
Basease en cuestionario e debate 

• Clase explicativa 
• Elaboración     do cuestionario e 

apuntamentos 
• Formulación de debates 
• Resolución de dúbidas 

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

Cuestionario completado 
Debate rematado 
• Coñeceu o concepto de saúde e 

enfermidade 
• Entendeu e coñece o concepto de 

saúde e enfermidade como un pro- 
ceso continuo 

• Identificou necesidades humanas 
• Identificou factores  determinantes 

da saúde e os seu efectos positivos 
e negativos sobre saúde 

Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 

8 

2.- Indicadores de saúde (define o concepto de 
indicador de saúde e establece os diferentes tipos, 
establece a importancia e emprego dos mesmos, e 
as fontes de datos) 

• Clase explicativa 
• Elaboración     do cuestionario e 

apuntamentos 
• Resolución de dúbidas 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 

Cuestionario completado 
• Coñeceu e manexou indicado- 

res de saúde 
Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

2 

3.- Síntomas e signos (define e diferencia9 • Clase explicativa 
• Elaboración do cuestionario con 

lecturas e apuntamentos 
• Resolución de dúbidas 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 

Cuestionario completado 
• Coñeceu e identificou síntomas 

e signos 
• Diferencio síntomas e signos 

Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

2 

4.-Terminoloxía en patoloxía (o alumno coñecerá a 
raíz, sufixos e prefixos que forman a terminoloxía en 
patoloxía) 

• Clase explicativa 
• Elaboración     do cuestionario e 

apuntamentos 
• Resolución de dúbidas 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 

Cuestionario completado 
• Coñeceu e xestiona a termino- 

loxía en patoloxía 
• Identificou a terminoloxía en 

patoloxía relacionándoa coa 
raíz e cos sufixos e prefixos 

Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 

2 

TOTAL 14 
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4.2 UD2. A PSICOLOXÍA. CONCEPTOS XERAIS. 

 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

2 A Psicoloxía. Conceptos xerais. 16 

 
4.2.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Especifica-las características fisiopatolóxicas e as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos segundo idade e características especiais do seu estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse con eles. S 

§ Explica-los aspectos xerais das teorías psicolóxicas existentes sobre a formación e desenvolvemento da personalidade para a comprende-las distintas reaccións das persoas. S 

§ Analiza-las condutas e comportamentos específicos da poboación galega e establece-las súas influencias sobre a saúde para poder aplica-las medidas correctoras que sexan precisas S 

 
4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Definir, describir, identificar e diferenciar os rasgos da personalidade. 
§ Diferenciar entre personalidade, temperamento e carácter. 
§ Identificar os principais trastornos da personalidade. 

1 A personalidade concepto y 
tipos 

6 

§ Coñecer os conceptos, bases fisiolóxicas da psicoloxía e saber para que serven. 
§ Coñecer as escolas psicolóxicas 
§ Coñecer os procesos psicolóxicos 

 
 

2 

 
A psicoloxía 

 
6 

§ Identificar as etapas da evolución das persoas así como a súa evolución  
 

3 

Etapas da evolución das 
persoas 

4 

Total 16 
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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 

§ Coñecéronse os conceptos de Psicoloxía, sabendo para que serven.. 
§ Coñecéronse as características na evolución psicolóxica do individuo. (Citáronse, Identificáronse e diferenciáronse as etapas evolutivas da persoa 

durante o seu desenrolo na vida) 
§ Definiuse a personalidade. 
§ Identificáronse e describíronse os rasgos da personalidade. 
§ Diferenciouse entre personalidade e temperamento. 
§ Identificáronse os principais trastornos da personalidade. 
§ Identificáronse mecanismos de defensa 

 
§ Proba escrita 

 
s 

 
80% 

 
 

§ Actividades de aula 

 
 

s 

 
 

20% 

4.2.e Contidos 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS 
§ Clasificación dos diferentes tipos de personalidade. 
§ Análise das características de diferentes tipos de personalidade. 
CONCEPTUAIS 
§ Concepto de Psicoloxía. 

- Procesos mentais e cognitivos. 
- Emocións, motivacións e sentimentos. 
- Procesos de aprendizaxe 

§ Etapas evolutivas e os seus parámetros de referencia: 
- Infancia e nenez. 
- Adolescencia. 
- Idade adulta. 
- Vellez. 

§ Concepto de personalidade e principais correntes teóricas. 
§ Definición e tipos de temperamento segundo diferentes autores. Diferenza coa personalidade e o carácter. 
§ Avaliación da personalidade. 
§ Principais trastornos da personalidade. Concepto y clasificación: 
§ Mecanismos de defensa 
ACTITUDINAIS: 
§ Tolerancia cara a distintas reaccións persoais. 
§ Aceptación da posible implicación dun mesmo como distorsionante do grupo. 
§ Aceptación das características propias de cada etapa evolutiva. 
§ Actitude de comprensión ante diferentes tipos de personalidade. 
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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 

Actividade 1 A personalidade concepto e tipos Serve 
para que o alumno/a 
Coñeza o concepto e tipos de personalidade (as 
características) e diferenciar personalidade de 
temperamento e carácter. 
Permite : coñecer as teorías da personalidade e 
poder facer unha avaliación da personalidade e 
coñecer diferentes trastornos da personalidade. 

• Clase explicativa 
• Elaboración     do cuestionario e 

apuntamentos 
• Formulación de casos prácticos 
• Resolución de dúbidas 
• Proporcionar a visualización dunha 

película relacionada coas teorías da 
evolución “Freud, pasión secreta 

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

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Debate rematado 
• Coñeceu o concepto de personali- 

dade 
• Diferencio personalidade tempera- 

mento e carácter 
• Entendeu a perspectiva social de 

personalidade e psicolóxica 
• Clasificou e valorou a personalidade 

segundo diferentes teorías 
• Recoñeceu trastornos da personali- 

dade 
Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 
pelicula 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 
 

6 

Actividade 2 :A psicoloxía e a Evolución psicolóxica 
do individuo 
Serve para coñecer os conceptos xerais e básicos 
da psicoloxía. Coñecer para que serve a psicoloxía, 
procesos de aprendizaxe e factores que interveñen 
no aspectos psicolóxicos das persoas e nas súas 
condutas 

• 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 concepto xerais e bási- 

cos da psicoloxía 
• Coñeceu as indicacións da psicolo- 

xía 
• Identificou e coñeceu factores que 

constrúen a conduta do individuo 
• Identificou e coñeceu formas de 

aprendizaxe 
Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 

4 

Actividade 3 : Etapas evolutivas do individuo: coñe- 
cer o proceso da evolución física e psíquica do 
individuo. Diferenciar as etapas evolutivas e identifi- 
car as súas características. 

• Clase explicativa 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 e diferenciou as etapas 

evolutivas do individuo 
• Identificou características nas distin- 

tas etapas evolutivas 
Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 

4 

TOTAL 14 
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4.3 UD3. ENFERMIDADES E ENFERMOS 
 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

3 Enfermidades e enfermos 16h 

 
4.3.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Explicar que é a ansiedade, enumera-las súas causas etiolóxicas e precisa-los factores que a poden xerar durante a estadía do paciente no hospital ou consulta,ademais de 
indica-las medidas destinadas a evitala ou diminuíla. S 

§ Describi-lo “rol de enfermo” e enuncia-las reaccións anómalas de potenciación coa finalidade de corrixilas e mellora-la comunicación co paciente. S 

 
4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Coñecer a ansiedade e o estrés (concepto, causas e respostas do individuo, consecuencias e 
tratamento ) 

§ Coñecer a ansiedade e o estrés do paciente hospitalizado 

A1 A1-Ansiedade e estres 6 

§ Coñecer a enfermidade e diferenciar as súas fases. 
§ Analizar as reaccións psicolóxicas ante a enfermidade e definir os mecanismos de defensa 

ante a enfermidade 
§ Analizar o cumprimento por parte do paciente do tratamento 

A2 A1.-Enfermar e a reacción ante a enfermidade 6 

§ Analizar a hospitalización e describir as características psicolóxicas e reaccións psicolóxicas do 
paciente. 

§ Analizar o paciente de ciruxía 

A3 Hospitalización 4 
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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 

§ Coñeceuse o concepto de estrés e a ansiedade, 
§ Coñeceuse e identificaron as causas a resposta e os tratamentos do individuo ante o estres e a ansiedade, 
§ Identificáronse e analizáronse trastornos da ansiedade. 
§ Analizouse o estres e ansiedade do paciente no hospital 
§ Analizouse a enfermidade e diferenciáronse as súas fases. 
§ Analizáronse as reaccións ante a enfermidade, os factores que inflúen no comportamento, e definíronse os mecanismos de defensa ante a 

enfermidade 
§ Analizouse a hospitalización e describíronse as características psicolóxicas e reaccións psicolóxicas do paciente. 
§ Analizouse o paciente de ciruxía 
§ Analizouse o cumprimento do tratamento por parte do paciente 

 
§ Proba escrita 

 
s 

 
80% 

 
 
§ Actividades de 

aula 

 
 

s 

 
 

20% 

 

4.3.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Identificación das fases dunha relación interpersoal de axuda (sanitario/paciente). 
§ Utilización de métodos específicos para tratar situacións de illamento en determinadas zonas da C.A.G. 
CONCEPTUAIS: 
§ Desequilibrios no organismo vivo. 
§ A persoa enferma, cambios psicolóxicos e adaptación á enfermidade. 

o Factores que inflúen no comportamento dunha persoa enferma 
o Reaccións psicolóxicas do enfermo 
o Etapas do proceso enfermar e afrontamento da enfermidade. 
o Cumprimento do tratamento por parte do paciente 

§ Actitude do TCAE ante o paciente enfermo 
§ Hospitalización: características psicolóxicas e reaccións psicolóxicas do paciente 

o Efectos da hospitalización no paciente 
o Condutas do paciente hospitalizado 
o O paciente de ciruxía 

§ Reaccións psicolóxicas ante a enfermidade: estres, ansiedade, dependencia, agresividade e hostilidade. 
o Concepto e relación estrés-ansiedade 
o Causas 
o Resposta do individuo ante o estrés e a ansiedade e estrés como enfermidade 
o Consecuencias 
o Tratamento 
o A ansiedade e o estres no paciente hospitalizado 

ACTITUDINAIS: 
§ Respecto polas diferentes formas de expresión lingüística da CAG. 
§ Consciencia da importancia dos aspectos comunicativos na atención sanitaria e rigor na recolleita de información. 
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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 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-Ansiedade e estres 
O alumno/a coñecerá e identificará situacións de 
estres e a ansiedade (concepto, axentes causantes, 
respostas do individuo ante situacións de estrés) 
O alumno/a identificará y razoara situacións de 
estres como enfermidade, e coñecerá e identificará 
consecuencias que o estres ten sobre a saúde das 
persoas e os tratamentos axeitados. 
Esta actividade tamén serve para coñecer o estres e 
ansiedade do paciente hospitalizado, (causas, 
condutas dos profesionais sanitarios 

• Clase explicativa 
• Elaboración   do    cuestionario e 

apuntamentos 
• Formulación de casos prácticos 
• Resolución de dúbidas 
• Lectura e elaboración de cuestións e 

propoñer debate 
Ver película e posterior debate 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 
Resolución de casos prácticos 
Debater sobre cuestións plantexada/s por o profesor 
na clase 
Ler a lectura , responder a seu cuestionario e reso- 
lución do debate 
Plantexar dubidas 

Cuestionario comprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Debate rematado 
• Coñeceu o concepto de ansiedade e 

estres, e identificou situacións 
• Recoñeceu e identificou axentes 

causantes e respostas das situa- 
cións de estres e ansiedade 

• Identificou e razoou situacións de 
estres como enfermidade, así como 
as consecuencias sobre a saúde 
das persoas 

• Rozou situacións de estres en traba- 
lladores sanitarios 

• Razoou a forma de influír o estres 
no paciente e nas persoas do alre- 
dedor 

• Identificou trastornos da ansiedade 
Dubidas resoltas 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Cuestionario 
Película 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

A2.-Enfermar e a reacción ante a enfermidade 
Coñecer como afecta a vida diaria o feito de enfer- 
mar, as etapas de enfermar,Reacción ante a enfer- 
midade: coñecer as posibles reaccións ante a enfer- 
midade e definir os mecanismos de defensa ante a 
mesma. 

• Clase explicativa 
• Elaboración do cuestionario Formu- 

lación de casos prácticos 
• Resolución de dúbidas 
• Proporcionar a visualización dunha 

película relacionada coa comunica- 
ción no entorno sanitario “El aceite de 
la vida”. Propoñer debate 

Escoita activa, e preguntar dúbidas. 
Resolver cuestionario 
Resolución de casos prácticos 
Debater sobre cuestións plantexada/s por o profesor 
na clase 
Resumir os mecanismos de defensa ante enfermi- 
dade 
Visualizar película e debater sobre ela 

• Plantexar dubidas 

Cuestionario cumprimentado 
• Identificou como a enfermidade 

repercute no noso entorno so- 
cial, laboral e etc 

• Razoou como a enfermidade 
actúa sobre o aspecto físico 

• Definiu e identificou os meca- 
nismos de defensa ante a en- 
fermidade 

• Identificou como a enfermidade 
inflúe no entorno social e labo- 
ral 

• Identificou as etapas da enfer- 
midade 

• Resumiu os mecanismos de 
defensa ante enfermidade 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario 
Película 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
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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 

   Casos prácticos resoltos 
Debate rematado 

   

A3Hospitalización: coñecemento do que significa a 
hospitalización, así como as características psicoló- 
xicas e reaccións psicolóxicas do paciente hospitali- 
zado. Coñecer o papel do TCEA na relación co 
paciente hospitalizado 

• Clase explicativa 
• Elaboración do cuestionario Formu- 

lación de casos prácticos 
• Traballo en grupo 
• Resolución de dúbidas 

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

• Plantexar dubidas 

Cuestionario cumprimentado 
• Identificou características psi- 

colóxicas do paciente hospitali- 
zado 

• Razoou o papel do TCAE co 
paciente hospitalizado 

• Tomou conciencia sobre os de- 
sexos, esperanzas, angustias e 
temores 

• que desencadea a enfermida- 
de. 

• Identificou factores persoais, 
• relativos a la enfermidade e 

ambientais que poden influir no 
seu estado 

Casos prácticos resoltos 
Debate rematado 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario e 
casos prácticos 
Película 
. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

TOTAL 16 
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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 A comunicación no entorno sanitario 14h 

 
4.4.b Capacidades terminais elementais 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Analiza-la utilización das canles de información de uso común nas actividades de información- formación sanitaria para contribuír á súa difusión e á mellora da oferta asistencial. S 

§ Afrontar    as    diversas    situacións    de    relación    con    pacientes    con    características    fisiopatolóxicas    peculiares    ou     de     patoloxía     especial     aplicando     as 
pautas de conduta indicadas en cada caso. N 

 
4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Explicar o sentido da comunicación, describir os elementos e definir os tipos . 1 Comunicación 3 

§ Identificar os factores que afectan ao proceso de comunicación. 2 Habilidades da escoita 6 

§ Enumerar os obstáculos na comunicación terapéutica. 

§ Relacionar os compoñentes non verbais da comunicación 3 Escoito e observo 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 

§ Explicouse o sentido da comunicación. 
§ Describiuse os seus elementos 
§ Definíronse os tipos de comunicación. 
§ Identificáronse os factores que afectan ao proceso de comunicación. 
§ Enumeráronse os obstáculos na comunicación terapéutica. 
§ Relacionáronse os compoñentes non verbais da comunicación 

§ Proba escrita s 80% 

 
 
§ Actividades de aula 

 
 

s 

 
 

20% 
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4.4.e Contidos 
Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Recolleita de información: entrevista, observación, escalas e cuestionarios. 
§ Utilización das regras da arte de escoitar: activa e pasiva. 
CONCEPTUAIS: 
§ A comunicación e a comunicación terapéutica 
§ Elementos da comunicación 
§ Tipos de comunicación 
§ Dificultades na comunicación 
§ Habilidades na comunicación: escoita activa, empatía e asertividade 
ACTITUDINAIS: 
§ Respecto polas diferentes formas de expresión lingüística. 
§ Consciencia da importancia dos aspectos comunicativos na atención sanitaria e rigor na recolleita de información. 

 

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.-Comunicación: definición de comunicación e 
comunicación terapéutica, coñecemento dos elemen- 
tos da comunicación, así como, os tipos de comuni- 
cación e as posibles dificultades ou obstáculos. 

• Clase explicativa 
• Elaboración do cuestionario Formu- 

lación de casos prácticos 
• Resolución de dúbidas 
Propoñer debate 

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

Cuestionario resolto 
Casos prácticos resoltos 
Debate resolto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario e 
casos prácticos 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 

3 

A2.-Habilidades da escoita: tipos de escoita e condu- 
tas pasiva, agresiva e asertiva. 

• Clase explicativa 
• Elaboración do cuestionario Formu- 

lación de casos prácticos 
• Resolución de dúbidas 
• Propoñer traballo en grupo e confor- 

mar grupo 

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

Resolución de dubidas 
Traballo en grupo 

Cuestionario resolto 
Casos prácticos resoltos 
Traballo feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Power point 
Cuestionario e 
casos prácticos. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 
 
 

6 

A3.-Escoito e observo: análise da comunicación 
(dificultades, obstáculos, solucións e resultados) que 
se pode apreciar visualizando a película “El doctor”. 

• Proporcionar a visualización dunha 
película relacionada coa comunica- 
ción no entorno sanitario “El doctor”. 

Escoita activa e observación directa da película, 
tomando apuntamentos da comunicación verbal e 
non verbal. 

Análise da película segundo as anotacións 
tomadas sobre o escoitado e observado, 
en relación cos apuntamentos da UD. 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 

3 

TOTAL 12 

 

4.5 UD5. A RELACIÓN ASISTENCIAL 
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4.5.a Identificación da unidade didáctica 

 
 

Nº Título da UD Duración 

5 A relación asistencial 10 
 

4.5.b Capacidades terminais elementais 
 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Enuncia-las fases que se dan na relación paciente-sanitario indicando as características máis salientables e os factores 
que a poden alterar, así como as medidas destinadas a mellorala ou reforzala. S 

§ Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e achegados, comprendendo a importan- 
cia desta acción para mellora-la relación paciente-sanitario e o benestar psíquico do propio enfermo e o seu contorno 
afectivo. 

 
N 

 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Definir a institución sanitaria e o grupo de traballo. 
§ Identificar os elementos condicionantes da dinámica grupal. 

1  
Dinámica de traballo 

 
3 

§ Describir o papel profesional do persoal sanitario. 
§ Describir a relación asistencial sanitaria: características, relación TCAE-paciente e 

familia. 
§ Identificar as reaccións dos profesionais ante a enfermidade e o sufrimento. 

2  

TCAE-paciente /familia 

 

4 

§ Aplicar as técnicas de apoio psicolóxico (relación paciente -auxiliar de enfermería e 
familiares): capacidade de escoita, empatía, respecto e aceptación, emprego de 
suxestións positivas, sinceridade, etc. 

3  
Apoio psicolóxico 

 
3 

 
 

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

Mínimos 
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

§ Definiuse a institución sanitaria e o grupo de traballo. 
§ Identificáronse os elementos condicionantes da dinámica grupal. 
§ Describiuse o papel profesional do persoal sanitario. 
§ Describiuse a relación asistencial sanitaria: características, relación TCAE-paciente e familia. 
§ Identificáronse as reaccións dos profesionais ante a enfermidade e o sufrimento. 
§ Aplicáronse as técnicas de apoio psicolóxico (relación paciente -auxiliar de enfermería e familiares): capaci- 

dade de escoita, empatía, respecto e aceptación, emprego de suxestións positivas, sinceridade, etc. 

 
§ Proba escrita 

 
s 

 
80% 

 
 
§ Actividades de aula 

 
 

s 

 
 

20% 

 

4.5.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Aplicación de diferentes técnicas de dinámica de grupos en distintas situacións. 
§ Identificación de factores de perturbación dunha relación. Identificación das distintas funcións do persoal sanitario. 
CONCEPTUAIS: 
§ A institución sanitaria: o grupo de traballo. Elementos condicionantes da dinámica grupal. 
§ O papel profesional do persoal sanitario: fases e perturbacións das relacións entre o persoal. 
§ A relación asistencial sanitaria: características, relación TCAE-paciente e familia. 
§ Reaccións dos profesionais antes a enfermidade e o sufrimento. 
§ A familia do enfermo. A comunicación co paciente e a familia. Factores que a facilitan. Apoio psicolóxico. 
ACTITUDINAIS: 
§ Tolerancia cara a distintas reaccións persoais. 
§ Aceptación da posible implicación dun mesmo como distorsionante do grupo. 
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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 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.-Dinámica de traballo: coñecemento do que é a 
institución sanitaria e o grupo de traballo, así como 
os elementos condicionantes da dinámica grupal. 

Clase explicativa 
Elaboración cuestionario 
Proposición de casos prácticos 
Composición do grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Grupo de traballo 
1.-Competencia profesional 
2.-Humanización na atención sociosanitaria 
3.-Grupo de traballo e equipo de traballo 
4.-Estrutura dun equipo de traballo 
E5.-lememtos determinantes dun grupo de traballlo 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo feito e exposto 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Libro 
internet 

• P.E. 
• A.A. 

 
 
 

3 

A2.-TCAE-paciente /familia: coñecer cal é o papel 
profesional do persoal sanitario,así como as caracte- 
rísticas e a relación TCAE-paciente/ familia. 
Identificar as reaccións dos profesionais ante a 
enfermidade e o sufrimento. 

• Clase explicativa • Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Grupo de traballo 
1.-O concepto de relación de axuda 
2. Características da relación de axuda 
3. Obxetivos e funcións da relación de axuda 
5. Fases na relación de axuda 
6. Conflictos na relación de axuda 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo feito e exposto 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Libro 
internet 
. 

• P.E. 
• A.A.. 

 
 
 
 

4 

A3.-Apoio psicolóxico: coñecer as técnicas para 
proporcionar apoio psicolóxico á persoa enferma. 

• Clase explicativa 
• Expoñer casos 

• Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 

• Resolución de casos, indicando a posible actuación 
do/a TCAE 
Grupo de traballo 
1.-Actitudes e técnicas na relación de axuda 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo feito e exposto 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Libro 
internet 
. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

3 

TOTAL 10 
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4.6 UD6. O ENFERMO CRÓNICO 
 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

6 O enfermo crónico 12h 

 
4.6.b Capacidades terminais elementais 

 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Especifica-las características fisiopatolóxicas e as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos segundo idade e características especiais do seu estado de saúde 
e selecciona-los modos adecuados de relacionarse con eles. N 

§ Afrontar diversas situacións de relación con pacientes con características fisiopatolóxicas peculiares ou de patoloxía especial aplicando as pautas de conduta. N 

§ Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e achegados, comprendendo a importancia desta acción para mellora-la relación paciente- 
sanitario e o benestar psíquico do propio enfermo e o seu contorno afectivo. N 

§ Respecta-las “concepcións de defensa” que sobre o propio estado de saúde se forman as persoas en estado crítico ou terminal. N 
 

4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Describir as características xerais da patoloxía crónica 1 A enfermidade crónica 4 

§ Explicar as reaccións psicolóxicas do paciente ante a 
enfermidade crónica. 

2 O paciente crónico 4 

§ Diferenciar particularidades das patoloxías crónicas máis 
salientables (dor crónico, diabetes, SIDA...) 

3 Algunhas patoloxías crónicas 4 



Páxina 21 de 37  

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 da patoloxía crónica 
§ Explicáronse as reaccións psicolóxicas do paciente ante a enfermidade crónica. 
§ Diferenciáronse particularidades das patoloxías crónicas máis salientables (dor crónico, diabetes, 

SIDA...) 

§ Proba escrita s 80% 

 
§ Actividades de aula 

 
s 

 
20% 

 

4.6.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Utilización de técnicas condutuais que favorezan a relación interpersoal en situacións especiais: enfermos crónicos e enfermos terminais. 
§ Utilización de técnicas para diminuíla ansiedade do enfermo, dos seus familiares e do persoal sanitario 
CONCEPTUAIS: 
§ A enfermidade crónica: definición, características e patoloxías crónicas máis salientables. 
§ Aspectos psicolóxicos do enfermo con SIDA. 
§ Aspectos psicolóxicos dos pacientes con patoloxías crónicas. 
ACTITUDINAIS: 
§ Actitude de comprensión e respecto cara a situacións especiais. 
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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 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 enfermidade crónica: coñecer a definición e carac- 
terísticas das enfermidades crónicas. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

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 ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• T.O. 

 

4 

O paciente crónico: coñecer as posibles reaccións e 
necesidades do paciente ante a enfermidade crónica. 
Relación TCAE co paciente crónico e axuda ante os 
problemas do paciente crónico. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

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

• Grupo de traballo 
• Reacción do enfermo ante enfermidade 

crónica 
• Necesidades do enfermo crónico 
• Apoio o paciente crónico 
• Plantexamento e resolución de casos 

prácticos 
• Exposición do traballo 

Cuestionario cumprimentado 
Traballo feito e exposto 
Casos prácticos resoltos 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Apuntamentos 

• P.E. 
• A.A. 
• T.O. 

 
 
 
 
 

4 

Algunhas patoloxías crónicas: coñecer as enfermida- 
des crónicas máis salientables e as súas particulari- 
dades. Apoiarémonos na visualización dunha pelícu- 
la moi relacionada coa UD “¿Y tu quién eres?” 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• 

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

• Resolución de casos prácticos Visualización e 
escoita activa da película “¿y tu quién eres?”, toma 
de apuntamentos do máis destacado en  relación 
coa UD para posteriormente cubrir unha ficha. 

Cuestionario cumprimentado 
Pelicula visualizada 
Apuntamentos tomados 
Ficha cuberta 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 
Apuntamentos 
película 

• P.E. 
• A.A 
• T.O. 

 
 
 

4 

TOTAL 12 
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4.7 UD7. O ENFERMO ANCIÁN 
 

4.7.a Identificación da unidade didáctica 
 
 

Nº Título da UD Duración 

7 O enfermo ancián 10h 

4.7.b Capacidades terminais elementais 
 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Analiza-las características fisiopatolóxicas e os aspectos psicolóxicos dos anciáns procurando as pautas de conducta máis axeitadas que se deben aplicar no medio xeriátrico. S 

§ Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e achegados, comprendendo a importancia desta acción para mellora-la relación paciente-sanitario e o 
benestar psíquico do propio enfermo e o seu contorno afectivo. N 

§ Especifica-las características fisiopatolóxicas e as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos segundo idade e características especiais do seu estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse con eles. N 

 

4.7.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Definir xerontoloxía e xeriatría 1 Envellecer 3 

§ Explicar os cambios biolóxicos, sociais e psicolóxicos que se dan no proceso de envelle- 
cemento. 

§ Levar a cabo valoracións xeriátricas 2 Valoracións xeriátricas 4 

§ Citar problemas psicolóxicos asociados ao envellecemento 3 Psicoloxía no envellecemento 3 
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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 

§ Definíronse xerontoloxía e xeriatría 
§ Explicáronse os cambios biolóxicos, sociais e psicolóxicos que se dan 

no proceso de envellecemento. 
§ Leváronse a cabo valoracións xeriátricas. 
§ Citáronse problemas psicolóxicos asociados ao envellecemento. 

§ Proba escrita s 80% 

 
§ Actividades de aula 

 
s 

 
20% 

 

4.7.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Utilización de técnicas condutuais que favorezan a relación interpersoal en situacións especiais: enfermos anciáns. 
§ Utilización de técnicas para diminuíla ansiedade do enfermo, dos seus familiares e do persoal sanitario 
CONCEPTUAIS: 
§ Concepto de xeriatría e xerontoloxía. 
§ Cambios no envellecemento: biolóxicos, sociais e psicolóxicos. 
§ Valoración xeriátrica do paciente. 
§ Aspectos psicolóxicos do enfermo xeriátrico. 
§ Aspectos específicos do enfermo xeriátrico do medio rural galego. 
ACTITUDINAIS: 
§ Actitude de comprensión e respecto cara a situacións especiais. 
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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 Con que se valora  
Duración 
(sesións) Actividade 

(título e descrición) 
Profesorado 

(en termos de tarefas) 
Alumnado 
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de 

avaliación 

Envellecer: coñecer os conceptos de xeriatría e 
xerontoloxía, así como os cambios biolóxicos, sociais 
e psicolóxicos que se dan no envellecemento. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 

3 

Valoracións xeriátricas: coñecer como se realizan as 
valoracións xeriátricas e levar a cabo algunha. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
Actuar de guía para levar a cabo 
valoracións xeriátricas. 

• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Facer valoracións xeriátricas. 
Facer traballo en grupo 

• Enfermidade no ancián 
• Valoración xeriátrica 
• Recursos asistenciais 

Expoñer o traballo 

Cuestionario cumprimentado 
Traballo feito e exposto 

• Valoracións xeriátricas feitas 

Libros 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A 
• 

 
 
 

4 

Psicoloxía no envellecemento: coñecer os posibles 
problemas psicolóxicos asociados ás enfermidades 
no envellecemento. 
Apoiaremonos na visualización dunha película moi 
relacionada coa UD “¿Y tu quién eres?” 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario 
• Proporcionar a visulización dunha 

película relacionada co envellece- 
mento “¿Y tu quén eres?”. 

• Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 

• Visualización e escoita activa da película “¿y tu 
quién eres?”, toma de apuntamentos do máis desta- 
cado en relación coa UD para posteriormente cubrir 
unha ficha. 

• Cuestionario cumprimentado 
• Ficha. 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 
película 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

3 

TOTAL 10 
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4.8 UD8. O PACIENTE ONCOLÓXICO 
4.8.a Identificación da unidade didáctica 

 
 

Nº Título da UD Duración 

8 O paciente oncolóxico 10h 

4.8.b Capacidades terminais elementais 
 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Especifica-las características fisiopatolóxicas e as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos segundo idade e características especiais do seu estado de saúde e selecciona-los modos 
adecuados de relacionarse con eles. N 

§ Afrontar diversas situacións de relación con pacientes con características fisiopatolóxicas peculiares ou de patoloxía especial aplicando as pautas de conduta. N 

§ Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e achegados, comprendendo a importancia desta acción para mellora-la relación paciente-sanitario e o benestar 
psíquico do propio enfermo e o seu contorno afectivo. N 

§ Respecta-las “concepcións de defensa” que sobre o propio estado de saúde se forman as persoas en estado crítico ou terminal. N 

4.8.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Describir xeneralidades do cancro: etioloxía, sintomatoloxía, diagnóstico e tratamento. 1  

Oncoloxía 

 

7 

§ Citar os tipos de prevención do cancro. 

§ Citar algún coidado psicolóxico que se lle presta ao paciente oncolóxico. 2 Psicoloxía oncolóxica 3 

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 xeneralidades do cancro: etioloxía, sintomatoloxía, diagnóstico e tratamento. 
§ Citáronse os tipos de prevención do cancro. 
§ Citouse algún coidado psicolóxico que se lle presta ao paciente oncolóxico. 

§ Proba escrita s 50% 

 
§ Actividades de aula 

 
s 

 
50% 
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4.8.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Utilización de técnicas condutuais que favorezan a relación interpersoal en situacións especiais: enfermos crónicos e enfermos terminais. 
§ Utilización de técnicas para diminuíla ansiedade do enfermo, dos seus familiares e do persoal sanitario 
CONCEPTUAIS: 
§ O cancro: definición, etioloxía, sintomatoloxía, diagnóstico, tratamento e prevención. 
§ Coidados psicolóxicos ao paciente oncolóxico. 
ACTITUDINAIS: 
§ Actitude de comprensión e respecto cara a situacións especiais. 
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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 Con que se valora  
Duración 
(sesións) Actividade 

(título e descrición) 
Profesorado 

(en termos de tarefas) 
Alumnado 
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de 

avaliación 

Oncoloxía: coñecer a definición, as posibles causas, 
etioloxía, sintomatoloxía, diagnóstico, tratamento e 
prevención. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A 
• 

 
 

7 

Psicoloxía oncolóxica: coñecer o rol do TCAE no 
apoio psicolóxico ante un paciente oncolóxico. 
Apoiaremonos na visualización dunha película moi 
relacionada coa UD “Cuarta planta” 

• Clase explicativa 
• Proporcionar a visualización dunha 

película relacionada coa enfermidade 
crónica “Cuarta planta”. 

• Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 

• Traballo grupal 
• Visualización e escoita activa da película “Cuarta 

planta”, toma de apuntamentos do máis destacado 
en relación coa UD para posteriormente cubrir unha 
ficha. 

• Traballo grupal feito e exposto 
• Ficha. 

Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 
 
 

3 

TOTAL 10 
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4.9 UD9. O ENFERMO TERMINAL 

 

4.9.a Identificación da unidade didáctica 
 
 

Nº Título da UD Duración 

9 O enfermo terminal 10h 
 

4.9.b Capacidades terminais elementais 
 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Especifica-las características fisiopatolóxicas e as peculiaridades psicolóxicas dos diferentes colectivos segundo idade e características especiais do seu estado de saúde e selecciona- 
los modos adecuados de relacionarse con eles. N 

§ Afrontar diversas situacións de relación con pacientes con características fisiopatolóxicas peculiares ou de patoloxía especial aplicando as pautas de conduta. N 

§ Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e achegados, comprendendo a importancia desta acción para mellora-la relación paciente-sanitario e o 
benestar psíquico do propio enfermo e o seu contorno afectivo. N 

§ Respecta-las “concepcións de defensa” que sobre o propio estado de saúde se forman as persoas en estado crítico ou terminal. N 
 

4.9.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Citar as características da enfermidade terminal 1 A enfermidade terminal 4 

§ Explicar as etapas polas que pode pasar o paciente terminal 

§ Explicar algún coidado que se lle podemos prestar ao paciente terminal. 2 Coidados ao paciente terminal 3 

§ Opinar sobre a eutanasia e as doazóns en función dos coñecementos adquiridos 3 Eutanasia e doazóns 3 
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4.9.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 

§ Citáronse as características da enfermidade terminal 
§ Explicáronse as etapas polas que pode pasar o paciente terminal 
§ Explicouse algún coidado que se lle podemos prestar ao paciente terminal. 
§ Opinouse sobre a eutanasia e as doazóns en función dos coñecementos adquiridos 

§ Proba escrita s 80% 

§ Actividades 
de aula 

 
s 

 
20% 

 

4.9.e Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Utilización de técnicas condutuais que favorezan a relación interpersoal en situacións especiais: enfermos crónicos e enfermos terminais. 
§ Utilización de técnicas para diminuíla ansiedade do enfermo, dos seus familiares e do persoal sanitario 
CONCEPTUAIS: 
§ A enfermidade terminal: definición, características e as súas etapas. 
§ Coidados psicolóxicos ao paciente terminal. 
§ Eutanasia e doazón. 
ACTITUDINAIS: 
§ Actitude de comprensión e respecto cara a situacións especiais. 
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4.9.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 enfermidade terminal: coñecemento da definición, 
características, así como as etapas. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 
 

4 

 
Coidados ao paciente terminal: coñecemento dos 
coidados psicolóxicos a levar a cabo co paciente 
terminal. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 
 

3 

Eutanasia e doazóns 
 
Apoiarémonos na visualización dalgunha película 
moi relacionada coa UD. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 
• 

 
 

3 

TOTAL 10 
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UD10. EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
 

4.9.g Identificación da unidade didáctica 
 
 

Nº Título da UD Duración 

10 Educación para a saúde 18h 
 

4.9.h Capacidades terminais elementais 
 
 

Capacidades terminais elementais Completo (S/N) 

§ Explica-las características fundamentais dos programas de promoción da saúde en estados fisiolóxicos e de prevención de enfermidades específicas para diminuí-la súa incidencia na poboa- 
ción xeral. S 

§ Explica-lo proceso de saúde e a súa relación co ambiente físico, biolóxico e social para coñece-los factores que poidan incidir negativamente no paciente e as súas formas de corrección. N 

§ Analiza-las condutas e comportamentos específicos da poboación galega e establecelas súas influencias sobre a saúde para poder aplica-las medidas correctoras que sexan precisas. S 
 

4.9.i Obxectivos específicos da unidade didáctica 
 
 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

§ Transmitir ó público en xeral mensaxes saudables actuando como axente sanitario no desenvolvemento 
de programas de saúde. 

1 Educación para a saúde 5 

§ Valorar a importancia das campañas destinadas á promoción da saúde e participar na súa difusión. 2 Planificación en educación para a saúde 5 

§ Levar a cabo programas de educación para a saúde. 3 Programar para educar 8 
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4.9.j 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 

§ Transmitiuse ó público en xeral mensaxes saudables actuando como axente sanitario no desenvolvemento de programas 
de saúde. 

§ Valorouse a importancia das campañas destinadas á promoción da saúde e participar na súa difusión. 
§ Leváronse a cabo programas de educación para a saúde. 

 
§ Proba escrita 

 
s 

 
80% 

 
 

§ Actividades de aula 

 
 

s 

 
 

20% 

 

4.9.k Contidos 
 
 

Contidos 

PROCEDEMENTAIS: 
§ Utilización de diferentes técnicas grupais. 
§ Elaboración de diferentes tipos de programas de educación para a saúde. 
§ Aplicación de medios audiovisuais en educación para a saúde. 
CONCEPTUAIS: 
§ Técnicas de grupo aplicadas á educación: conferencia, traballo en grupo, comisións de traballo, seminarios, estudio de casos, etc. 
§ Recursos didácticos en educación para a saúde. Medios audiovisuais. 
§ Planificación en educación para a saúde. 
ACTITUDINAIS: 
§ Valoración dos distintos recursos didácticos aplicados en educación para a saúde. 
§ Actitude participativa no desenvolvemento das técnicas grupais. Responsabilidade no coidado e manexo dos diferentes recursos audiovisuais. 
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4.9.l 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 

Educación para a saúde: coñecer de que se trata, 
estratexias e identificar a quen vai dirixido. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

5 

Planificación en educación para a saúde: coñecer os 
niveis da planificación. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

5 

Programar para educar: coñecer as fases, recursos, 
estratexias... 
Suposto práctico de elaborar un programa de saúde. 

• Clase explicativa 
• Elaboración de cuestionario y 

plantexamento de casos prácticos 
• Conformar grupo de traballo 

Escoita activa, toma de apuntamentos e preguntar 
dúbidas. 
Cuestionario resolto 
Casos prácticos feitos 
Traballo grupal 

Cuestionario cumprimentado 
Casos prácticos resoltos 
Traballo grupal feito e exposto 

Libro 
Aula con ordena- 
dor e proxector. 

• P.E. 
• A.A. 

 
 

8 

TOTAL 18 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 
 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 
6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA: 
Acadar un 50% nos apartados de conceptos, procedementos e actitudes. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Os contidos correspondentes ao módulo desenvolveranse ao longo das tres avaliacións trimestrais, e para superar o módulo teranse en conta os seguintes criterios: 

 
Cualificacións parciais: 
En cada avaliación trimestral realizarase unha ou dúas probas escritas (de resposta curta e/ou tipo test e/ e/ou de verdadeiro/falso), e outras probas específicas (actividades de aula) que abranguen os contidos das unidades. 

Para cualificar ao alumno aplicaranse as seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 
- Proba escrita para desenvolver e/ou tipo test e/ou de relacionar e/ou de resposta curta e/ou de verdadeiro/falso :70 % 
- Actividades de aula (traballos individuais e/ou en grupo, fichas, simulacións...): 30 % 

Calculo da nota obtida na proba escrita 
A proba escrita valorarase de 0 a 10 despois calcularase o 70% (para ter superado esta proba é necesario obter un 5 sobre 10) 
Cálculo da nota obtida na parte práctica 
Os traballos valoraranse de 0 a 10 e despois calcularase o 30% 
Nota das avaliacións 
Será a suma das notas da teoría e da práctica 

 
Cualificación final: 

Para superar o módulo será necesario ter superadas as tres avaliacións na avaliación ordinaria, na recuperación ou na proba final de Xuño. 
A nota final do módulo obterase coa media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das tres avaliacións tendo que estar as tres superadas. 

Alumnado que non supera algunha das probas parciais: 
En caso de non superar probas parciais, proporcinaráselles actividades de repaso semellantes ou iguais dos contidos, explicacións individuais, recursos didácticos alternativos, etc., e realizaranse probas de recupera- 
ción na mesma avaliación suspensa, se aínda así non se acadan os mínimos, en Xuño realizarase unha proba final onde se poderá recuperar as avaliacións non superadas. 

 
Alumnado que repite módulo: 

Este alumnado deberá cursar o módulo nas mesmas condicións que o alumnado que o cursa por primeira vez. 
Terase en conta o informe de avaliación individualizado (artigo 51 do decreto 114/2010 do 1 de Xullo do 2010, DOG 12 de Xullo do 2010, e artigo 39 da orde do 12 de xullo de 2011, DOG 15 de Xullo do 2011) para 

formular actividades de reforzo en caso de necesidade. 
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O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua por ter superado o 10% das faltas de asistencia de xeito non xustificado (13 horas), poderá presentarse a unha proba extraordinaria de avaliación, previa á da 
avaliación final de módulos. Para cualificar a este alumnado aplicaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

- Proba escrita de desenvolver e/ou tipo test e/ou de relacionar e/ou de resposta curta e/ou de verdadeiro/falso : 90 % 
- Actividades de aula realizadas ao longo do curso en cada UD: 10 % 
Para superar o módulo será necesario acadar un 5, sobre 10, en cada unha das probas anteriormente citadas (proba escrita e actividades de aula). 

Permitirase a asistencia de determinadas actividades aos alumnos/as que perdesen o dereito á avaliación continua, sempre que non impliquen algún tipo de risco para si mesmos, para o resto do grupo ou para as 
instalacións. 

Sempre que se dean circunstancias particulares nun alumno/a que dificulten o seu proceso de aprendizaxe ou a súa avaliación, se farán as adaptacións curriculares individuais que sexan precisas. Ditas adaptacións 
constarán por escrito e serán tidas en conta no proceso avaliador. As adaptacións realizadas centraranse nos contidos mínimos establecidos no proxecto curricular do ciclo e o alumno/a deberá acadar todos eles para 
ser avaliado positivamente. 
A fin de detectar posibles continxencias o equipo docente manterá unha reunión avaliadora preliminar na data que estableza a xefatura de estudos. Nesa reunión avaliarase a marcha individual e conxunta do grupo e 
solicitarase ao Departamento de orientación a valoración psicopedagóxica daqueles alumnos/as nos que se detecte algunha condición que poida dificultar a consecución dos obxectivos como por exemplo: 
• Dificultades de relación interpersoal. 
• Dificultades de atención. 
• Problemas auditivos e/ou visuais. 
• Dificultades de lectura. 
• Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita. 
• Dificultades no cálculo numérico. 
• Faltas de asistencia sen xustificar. 

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

 

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

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

 
8.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 

 
 

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente nun modelo de seguimento da programación dando conta mensualmente nas reunións de equipo docente nas que se presentará o devandito docu- 
mento. 
No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase o correspondente modelo de seguimento da programación 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. 
A avaliación da propia práctica docente farase mediante unha enquisa de satisfacción. 

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. 
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9. Aspectos transversais 

 
9.1 Programación da educación en valores 

 
 

9.2 Actividades complementarias e extraescolares 
 

 
 

10. Observaciones 

 
10.1.-Características das probas 
10.1 .a.-Proba escrita 

 
 

10.1.b.-Traballo grupal ou individual na aula 

 
 

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 
 
 

Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e, de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación curricular que se consideren oportunas. 
As adaptacións que se propoñen van dirixidas a corrixir deficiencias, se se trata de dificultades de aprendizaxe, e permitir que o alumno/a acade as capacidades terminais correspondentes aos contidos mínimos incluí- 
dos nesta programación, e no caso de deficiencias orgánicas procurarase establecer os mecanismos oportunos para facilitar o acceso ás ferramentas de traballo. 
No caso en que non sexa posible facer as adaptacións que garanten a consecución efectiva das capacidades terminais mínimas, o equipo docente elaborará un informe detallado que se entregará na xefatura de estu- 
dios para a súa tramitación ao equipo psicopedagóxico específico. 

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: 

ü Educación moral e cívica. 
ü Educación para a saúde, educación sexual e medicina preventiva. 
ü Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos. 
ü Educación ambiental: reciclaxe e o medio ambiente. 

 
A referencia a este temas faranse incluíndo numerosos exemplos e novas da prensa diaria. 

Como actividades complementarias e extraescolares proponse: charlas e conferencias que xurdan durante o curso. 

A proba escrita de cada avaliación constará de 20 a 50 preguntas test e/ou curta / e /ou caso práctico 
Cada tres preguntas mal respostas restará unha 

O profesor dará as indicacións sobre o mesmo 
Valorarase a exposición, os casos prácticos plantexados por os alumnos do grupo a clase 
Valorase as cuestións e debates formulados, peliculas propostas etc. 
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10.3.-Adaptacións ao escenario COVID-19 

         Debido á situación actual que estamos vivindo pola pandemia poden darse tres escenarios docentes durante o curso: 
 

• Presencialidade: se non hai problemas durante o curso a programación desenvolverase tal e como aparece neste documento.  
 
• Semipresencialidade: en caso de ser necesario por falta de espazo nas aulas para realizar determinadas actividades poderase optar por 

esta acción na que a metade dos alumnos quedarán na casa facendo tarefas establecidas polos docentes e os outros estarán na aula co 
docente. 

 
• On line: en caso de que a aula ou o centro sexa confinado utilizaranse diferentes estratexias como son: 

 
1. Aula Virtual: dende que sexa posible unha vez que comecen as clases a aula virtual estará operativa para que os alumnos e 

alumnas estean familiarizados con ela. Nela colgaranse contidos, actividades e recursos complementarios. 
2. Videoconferencia: faranse clases online a través de aplicacións como Webex para poder ter un contacto máis directo co alumnado.  

 

 
 
 
 


