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1. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 
Ciclo Formativo: 

 

Código da familia 
profesional 

Familia profesional Ciclo formativo Grao Réxime 

SAN Sanidade Coidados auxiliares 
de enfermería 

Ciclos 
formativos de 
grao medio 

Réxime de adultos 

 
Módulo profesional: 

 

Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais 

Técnicas básicas de 
enfermería 

2018/2019 12 320 384 

 
Profesorado responsable: 

 

Profesorado asignado ao módulo Jose Méndez Alvarez. 

 
2. OBXECTIVO XERAL DO MÓDULO. 

 
O módulo de TBE está asociado á unidade de competencia número 2 e o seu obxectivo xeral é: aplicar 
coidados auxiliares de enfermaría ó paciente/cliente. 

 
3. CAPACIDADES TERMINAIS DO MÓDULO. 

 
As capacidades terminais elementais do citado módulo profesional son: 

 
- Analiza-los procedementos técnicos necesarios e realiza-la hixiene persoal dun paciente ou cliente en 
función do seu estado, idade e/ou situación, informándoo da técnica que vai realizar e respectando a súa 
intimidade. 

 
-Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función 
do estado e necesidades do paciente ou cliente. 

 
-Adapta-los protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en función do seu estado e 
necesidades. 

 
-Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas necesidades utilizando os medios de 
soporte precisos segundo o caso. 

 
-Analizar e prepara-los procedementos técnicos necesarios para facilita-la observación e/ou exploración 
médica dun paciente ou cliente en función do seu estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria 
como domiciliaria. 

 
-Realiza-la toma de constantes vitais e efectua-lo seu rexistro gráfico. 

 
-Identifica-las diferentes técnicas de administración de dietas que permitan manter nos pacientes unha 
nutrición adecuada. 

 
-Administra-la alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda. 
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-Valora-la influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta eliminación para evitar a 
incidencia negativa no medio ambiente. 

 
-Efectua-la recollida de excretas e elabora-lo balance hídrico do paciente/cliente. 

 
-Analiza-los procedementos necesarios e realiza-la hixiene, alimentación e coidados da nai e do neonato 
segundo os protocolos establecidos. 

 
-Interpretar ordes de tratamento, precisando a vía de administración e o material para utilizar en función da 
técnica que vai aplicar. 

 
-Prepara-la medicación aplicando os criterios de equivalencia necesarios para a preparación de 
medicación. 

 
-Aplicar técnicas de hidroterapia segundo o estado e necesidades do paciente cliente. 

 
-Colaborar na atención preoperatoria e postoperatoria do paciente aplicando os coidados físicos e 
psicolóxicos adecuados. 

 
-Analiza-las técnicas de asistencia sanitaria de urxencia, determinando e aplicando a máis adecuada en 
función da situación e estado do paciente. 

 
-Aplicar, utilizar e realiza-las técnicas necesarias dos coidados post mortem. 

 
-Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu contorno, durante a 
aplicación dos coidados básicos de enfermería. 
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4. SECUENCIACIÓN E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS. 

 
Para desenvolve-las capacidades terminais nomeadas, o módulo de Técnicas Básicas estrutúrase en 21 
unidades de traballo, coa seguinte secuencia e temporalización: 

 
 
 

 
Unidades didácticas 

 
Sesións 

 
Trimestre 

1 O auxiliar de enfermaría 12 1º 

2 Células e tecidos 12 1º 

3 A pel. Hixiene e aseo do paciente 20 1º 

 
4 

Sistema osteo-muscular. Técnicas de mobilización, traslado e 
deambulación 

 
20 

 
1º 

5 Úlceras por presión (UPP) 12 1º 

6 As constantes vitais . Follas de rexistro. Gráficas de hospitalización 20 1º 

7 Coidados respiratorios 20 2º 

8 Sistema Nervioso 20 2º 

9 Aparato urinario 15 2º 

10 Aparato dixestivo. 15 2º 

11 Alimentación e dietética. 15 2º 

12 Aparato xenital masculino e feminino 15 2º 

13 Coidados o RN. 10 2º 

14 O ancián. 12 3º 

15 O paciente terminal. 12 3º 

16 O paciente quirúrxico 12 3º 

17 Procedementos diagnósticos 18 3º 

18 Terapéutica Farmacéutica 12 3º 

19 Termoterapia, crioterapia e hidroterapia. 20 3º 

20 Primeiros Auxilios. 4 3º 

21 Aparato urinario 20 3º 

 
Total sesións 320 

 

 

A seguinte distribución preséntase como unha proposta e, polo tanto, unha referencia na que pode 
basearse o docente. As horas reais destinadas a cada unidade dependerá da estrutura organizativa e de 
funcionamento do centro, así como dos recursos dispoñibles e do grupo ao que se dirixa o módulo. 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es


IES Ricardo Mella 

Estrada vella de Madrid, nº 177 

Apartado 3047 
36214 Vigo - Galicia - España 

Email: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

6 

 

 

5. UNIDADES DE TRABALLO 

1. O AUXILIAR DE ENFERMARÍA 

OBXECTIVOS 

• Coñecer as funcións do Auxiliar de Enfermaría. 

• Interpretar o P.A.E. (Proceso de Atención de Enfermaría). 

• Comprender as estruturas organizativas e o reparto de actuacións entre os compoñentes do equipo 
de enfermaría. 

• Coñecer a estrutura e ordenación das unidades asistenciais. 

CONTIDOS 

• Funcións do Auxiliar de Enfermaría. 

• Proceso de Atención de enfermaría, P.A.E. 

• Equipo de enfermaría. Compoñentes. 

• A unidade asistencial. 

ACTIVIDADES 

• Clasificación razoada das funcións do auxiliar de enfermería en unidades asistenciais e de 
hospitalización. 

• Normas de utilización de dicionarios específicos da área sanitaria. 

• Realización de exercicios de interpretación e desenvolvemento dun PAE. 

• Representación no caderno de prácticas de esquemas organizativos e funcionais de equipos de 
enfermaría. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Clasificar as funcións do auxiliar de enfermaría. 

• Realizar supostos de PAE aplicado a un diagnóstico de enfermaría concreto. 

 
 

2. CÉLULAS E TECIDOS 

OBXECTIVOS 

• Diferenciar os tipos de células e describir as funcións dos seus orgánulos. 

• Explicar o concepto de tecido. Coñecer os distintos tipos destes presentes no organismo e 
enumerar as súas función. 

• Explicar a diferenza entre aparato, órgano e sistema. 

• Definir os termos de posición anatómica e especificar os planos e cavidades corporais. 

 
CONTIDOS 

 

• Estrutura das células eucarióticas. 

• Fisioloxía das células eucarióticas. 

• Concepto e tipos de tecidos. 
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• Consideracións anatómicas. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de debuxos ou fichas coa fisioloxía celular. 

• Identificación de elementos celulares sobre debuxos, fotos ou esquemas. 

• Identificación de diversos elementos anatómicos nun boneco con respecto á posición  de  
referencia anatómica 

• Busca de información de conceptos de anatomía humana. 

• Representación no caderno de prácticas de esquemas da estrutura celular, os tecidos corporais e 
os planos de referencia. 

• Análise da prensa e medios de comunicación xeral no que se refire a elementos celulares e 
investigación con tecidos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar orgánulos celulares nun debuxo ou esquema celular. 

• Identificar os diferentes tecidos en esquemas mudos. 

• Coñecer as funcións dos diversos tecidos 

• Describir localizacións anatómicas de diversas partes do corpo humano,  cun  vocabulario  
axeitado, respecto á posición de referencia. 

 
3. A PEL. HIXIENE E ASEO DO PACIENTE 

OBXECTIVOS 

• Coñecer as bases anatómicas e fisiolóxicas da pel e os anexos cutáneos. 

• Describir a patoloxía básica da pel e os anexos cutáneos. 

• Aplicar as normas xerais na hixiene dos pacientes. 

• Realizar as técnicas de aseo xeral e parcial do paciente. 

 
CONTIDOS 

 

• Definicións de anatomía, fisioloxía e patoloxía. 

• Estrutura da pel e dos anexos cutáneos. 

• Fisioloxía da pel. 

• Patoloxía da pel. 

• Hixiene e aseo do paciente: 

o A hixiene como necesidade básica de saúde. 

o Consideracións xerais para calquera técnica de hixiene. 

o Protocolo de aseo de pacientes: material necesario e técnicas. 
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ACTIVIDADES 

• Realización de esquemas e debuxos das estruturas anatómicas da pel e dos anexos cutáneos. 

• Realización de fichas e esquemas das lesións primarias e secundarias da pel. 

• Consulta de atlas dermatolóxicos para identificar lesións cutáneas e as súas patoloxías. 

• Planificación dos coidados do paciente en relación coa hixiene en función das necesidades e grao 
de dependencia deste. 

• Preparación do material necesario par realizar a hixiene do paciente, en  función  da  técnica 
elixida. 

• Realización das diversas técnicas de hixiene parcial e total en función da planificación dos 
coidados. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificar e describir as estruturas anatómicas da pel e anexos cutáneos. 

• Recoñecer en láminas as diferentes lesións da pel. 

• Explicar as patoloxías básicas da pel y e anexos cutáneos. 

• Coñecer os materiais e utensilios de uso común nas distintas técnicas de hixiene. 

• Precisar os coidados hixiénicos requiridos por un paciente, explicando os criterios de selección 
das técnicas en función das súas necesidades. 

• Describir os procedementos de baño e lavado do paciente, precisando os materiais necesarios 
para a súa realización en función das súas necesidades. 

• Nun suposto práctico de hixiene persoal, convenientemente caracterizado: 

▪ Seleccionar os medios materiais que se van utilizar en función do suposto. 

▪ Realizar as técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabelo e de boca e 
dentes. 

 
4. SISTEMA OSTEO-MUSCULAR. TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO E DEAMBULACIÓN 

OBXECTIVOS 

• Describir os compoñentes fundamentais do corpo humano e as súas funcións. 

• Enumerar e clasificar os ósos e os músculos. 

• Citar as articulacións mais importantes. 

• Coñecer a patoloxía básica do sistema osteo-muscular. 

• Coñecer as distintas posicións corporais e as súas indicacións. 

• Saber seleccionar a postura máis axeitada para o paciente en cada situación. 

• Coñecer as técnicas existentes para a mobilización e transporte de pacientes. 

• Realizar as diversas técnicas de mobilización de pacientes de xeito seguro. 

 
CONTIDOS 

 

• Sistema óseo. 

• Sistema muscular. 

• Sistema articular. 
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• Patoloxía do sistema osteo-muscular. 

• Patoloxía das articulacións. 

• Ergonomía: normas básicas de mecánica corporal para a mobilización de cargas. 

• Tipos de posicións básicas e especiais. 

• Técnicas de mobilización de pacientes. 

• Técnicas de traslado de pacientes. 

• Axuda á deambulación. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Recoñecemento sobre un esqueleto anatómico dos ósos, articulacións e músculos principais. 

• Confección no caderno de prácticas dun cadro cos músculos e os ósos principais. 

• Traballo en grupo sobre á incidencia de traumatismos e as súas causas. 

• Levantamento e traslado de obxectos dende o chan ata a mesa. 

• Realización de debuxos no caderno das distintas posicións corporais. 

• Selección da postura mais axeitada para o paciente en función das necesidades deste e do 
suposto medico de que se trate. 

• Realización dun plan de cambios posturais para diversos tipos de pacientes. 

• Realización das técnicas de mobilización de pacientes. 

• Simulación de diversas técnicas de traslado e deambulación de pacientes. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Identificación no esqueleto de ósos. 

• Identificación das principais articulacións. 

• Identificación no boneco ou en laminas dos músculos mais importantes do corpo humano. 

• Seleccionar as medidas de hixiene postural mais axeitadas para a realización de 
mobilizacións. 

• Explicar as indicacións das posicións anatómicas de uso máis frecuente para a observación e/ou 
exploración de pacientes, en función do seu estado. 

• Explicar a técnica idónea de mobilización dun paciente en función do estado e necesidades 
deste. 

• Explicar a técnica idónea de traslado dun paciente en función do estado e necesidades deste. 

• Describir o contido da documentación clínica que debe acompañar ao paciente no seu traslado. 

• Nun suposto practico de mobilización/traslado debidamente caracterizado: 

▪ Seleccionar os medios materiais e produtos que se van utilizar no posicionamento e 
mobilización de pacientes. 

▪ Realizar as distintas técnicas de mobilización de pacientes, aplicando os 
acolchamentos e descargas necesarias para cada técnica. 

▪ Efectuar traslados en cadeira de rodas, de cama a padiola e viceversa (con saba de 
arrastre e varios asistentes) e de cadeira a cama. 
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5. ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) 

OBXECTIVOS 

• Comprender os mecanismos de produción das UPP. 

• Coñecer as medidas preventivas das UPP. 

• Detectar qué pacientes presentan risco de padecer UPP. 

• Evitar as complicacións e o agravamento das úlceras existentes. 

 
CONTIDOS 

 

• Etioloxía das UPP: factores predispoñentes e localizacións máis frecuentes. 

• Patoxenia das UPP: clasificación GNEAUPP. 

• Avaliación de riscos, prevención e tratamento das UPP. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Identificación dos dispositivos mais axeitados para a prevención das UPP en función das 
necesidades do paciente. 

• Realizar un esquema coa clasificación de UPP. 

• Selección e preparación de materiais necesarios para a prevención das UPP. 

• Aplicación das medidas de prevención de aparición de UPP. 

• Elaboración de esquemas coas medidas curativas das UPP. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Explicar os mecanismos de produción das úlceras por presión e os lugares anatómicos de  
aparición máis frecuente. 

• Identificar en laminas ou debuxos distintos graos de UPP. 

• Explicar as principais medidas preventivas para evitar a aparición de úlceras  por  presión  e  
sinalar os produtos sanitarios para a súa prevención. 

• Seleccionar e preparar o material necesario para curar unha UPP. 

 
6. APARATO CARDIORESPIRATORIO. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer as funcións xerais do aparato circulatorio 

• Describir e identificar os seus compoñentes. 

• Explicar a fisioloxía cardiovascular. 

• Identificar as patoloxías máis relevantes. 

• Describir a anatomía do aparato respiratorio. 

• Comprender a fisioloxía da respiración. 

• Describir as patoloxías máis relevantes. 
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CONTIDOS 
 

• Anatomía do aparato cardiocirculatorio: corazón e sistema vascular. 

• Fisioloxía do aparato cardiovascular. 

• Patoloxías do aparato cardiovascular: patoloxías cardíacas e vasculares. 

• Anatomía do aparato respiratorio: vías respiratorias superiores e inferiores. 

• Fisioloxía do aparato respiratorio. 

• Patoloxías do aparato respiratorio. 

 

ACTIVIDADES 
 

• Visualización dun video sobre como funciona o aparato circulatorio. 

• Identificación das estruturas do aparato cardiocirculatorio nun boneco ou en láminas. 

• Realización de esquemas cos mecanismos da circulación sanguínea. 

• Clasificación mediante esquemas as patoloxías mais relevantes do aparato cardiovascular. 

• Traballo en grupo sobre á incidencia de problemas cardiovasculares na mortalidade. 

• Uso de dicionarios para buscar terminoloxía especifica relacionada co aparato circulatorio. 

 
• Visualización dun video sobre cómo funciona o aparato respiratorio. 

• Identificación de estructuras do aparato respiratorio nun boneco ou en laminas. 

• Realización de esquemas ou murais que expliquen os procesos da ventilación. 

 
• Clasificación mediante esquemas as patoloxías mais relevantes do aparato respiratorio 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Explicar as características anatómicas do aparato cardiocirculatorio. 

• Explicar as características fisiolóxicas de aparato cardiocirculatorio. 

• Coñecer as principais patoloxías do aparato cardiovascular. 

• Explicar as características anatómicas do aparato respiratorio. 

• Explicar as características fisiolóxicas de aparato respiratorio. 

• Coñecer as principais patoloxías do aparato respiratorio. 

• Identificar nun boneco as estructuras pulmonais. 

 
7. AS CONSTANTES VITAIS.FOLLAS DE REXISTRO E GRÁFICAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

OBXECTIVOS 

• Definir o concepto de constantes vitais. 

• Identificar as diferentes constantes vitais. 

• Coñecer as técnicas de medición de constantes vitais. 

• Saber interpretar os seus valores no referido á normalidade ou patoloxía. 

• Comparar as constantes vitais en distintas situacións no mesmo individuo. 
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• Analiza os distintos apartados das gráficas clínicas. 

• Confecciona unha gráfica de rexistro de constantes vitais  a  partir  de  valores  ou  supostos  
obtidos mediante medicións entre alumnos. 

• Mide e anota valores obtidos para o balance hídrico, elaborando o rexistro gráfico oportuno. 

• Interpreta os datos do balance hídrico de unha gráfica previametne confeccionada. 

 
CONTIDOS 

 

• Definición e numeración das constantes vitais. 

• Temperatura: factores que afectan á temperatura corporal, alteracións da temperatura corporal, 
técnicas de medición da temperatura. 

• Pulso: aspectos a valorar no pulso periférico, zonas de medición do pulso, técnicas de medición do 
pulso. 

• Respiración: aspectos a valorar na respiración, técnica de medición da respiración. 

• Tensión arterial: alteracións da tensión arterial, valoración da tensión arterial. 

• Presión venosa central. 

• Descrición dos apartados dunha gráfica 

• Tipos de gráficas:ordinarias e especiais. 

• Rexistro de datos na gráfica clínica. 

• Equilibrio hídrico, inxestas, pérdidas e medicións. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Identificación do material necesario para a medición das distintas constantes vitais. 

• Identificación das zonas anatómicas de medición das constantes vitais. 

• Medición da temperatura en distintas zonas. 

• Medición do pulso en distintas zonas. 

• Medición da respiración por métodos visuais e mediante auscultación. 

• Medición da tensión arterial por medios auscultatorios e palpatorios. 

• Realización de esquemas coas condicións ideais para  a  medición  das  distintas  constantes  
vitais, en canto ao ambiente, o material e o paciente. 

• Traballo en grupos de recollida de información sobre novos aparatos ou técnicas de medida para 
as constantes vitais. 

• Rexistro de constantes vitais nos diferentes tipos de gráficas hospitalarias en formato papel. 

• Simulación das follas de constantes vitais co programa hospitalario GACELA. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Explicar as características das constantes vitais (pulso, respiración, temperatura e  presión arterial). 

• Identificación e selección do material necesario para a medición das constantes vitais. 

• Describir as zonas anatómicas axeitadas  para  a  obtención  de  cada  unha  das  constantes vitais. 

• Realización das técnicas de medición das constantes vitais. 
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8. COIDADOS RESPIRATORIOS 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e aplicar as técnicas básicas da fisioterapia respiratoria. 

• Identificar cando está indicada a administración de osíxeno. 

• Coñecer e realizar as técnicas de administración de osíxeno. 

• Aplicar as técnicas relacionadas coa ventiloterapia. 

• Saber aspirar secrecións respiratorias. 

 
CONTIDOS 

 

• Fisioterapia respiratoria: exercicios respiratorios. Mobilización de secrecións. Drenaxes posturales. 

• Procedementos de aplicación de osíxeno (oxigenoterapia). 

• Procedementos de ventilación mecánica relacionados co auxiliar de enfermaría. Ventiloterapia. 

• Aspiración de secrecións respiratorias. 

• Coidados do paciente con intubación endotraqueal. 

• Coidados do paciente con traqueotomía. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Confección de esquemas coas recomendacións ao paciente para a realización dos exercicios 
respiratorios e as súas indicacións. 

• Simulación das técnicas de fisioterapia respiratoria. 

• Aplicación dos distintos procedementos de administración de osíxeno. 

• Realización dos coidados de pacientes con intubación endotraqueal ou traqueotomía. 

• Realización da hixiene oral e da aspiración de secrecións orofaringeas a pacientes intubados. 

• Preparación do material para a aspiración de secrecións traqueobronquiais a pacientes intubados. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Seleccionar e preparar o material necesario para realizar as técnicas de drenaxe postural. 

• Explicar os procedementos de aplicación de técnicas de oxigenoterapia, así como os materiais 
necesarios para a súa correcta administración. 

• Aplicar técnicas de tratamento de oxigenoterapia. 

• Realizar os coidados de hixiene a un paciente intubado. 

• Seleccionar o material necesario para realizar a aspiración de secrecións traqueobronquiais e 
bucofaríngeas. 
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9. SISTEMA NERVIOSO. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer a anatomofisioloxía do sistema nervioso 

• Identificar as patoloxías máis relevantes do sistema nervioso. 

 
CONTIDOS 

• El SN e a súa unidade básica, a neurona. 

• Anatomía do Sistema Nervioso. 

• Fisioloxía do SN. Transmisión do impulso nervioso. 

• Principais patoloxías que afectan ao SN. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Identificación das estruturas do sistema nervioso en láminas. 

• Realización de esquemas que expliquen as funcións do sistema nervioso. 

• Buscar en dicionarios a terminoloxía médica máis empregada. 

• Realización de esquemas que ordenen e clasifiquen as patoloxías máis relevantes. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñece as distintas partes do SN. 

• Enumera as principais función do sistema nervioso. 

• Coñece as principais enfermidades que afectan ao sistema nervioso. 

• Describe a fisioloxía do impulso nervioso. 

 
10. APARATO URINARIO 

OBXECTIVOS 

• Coñecer a anatomía do sistema urinario. 

• Describir a fisioloxía do aparato urinario. 

• Citas as funcións máis importantes do ril. 

• Enunciar e describir as enfermidades máis frecuentes deste sistema. 

• Distinguir os tipos de sondas. 

• Realizar as actividades de coidados e mantemento do paciente sondado. 

• Aplicar as técnicas relacionadas coa recollida de mostras. 

 
CONTIDOS 

 

• Anatomía do aparato urinario. 

• Fisioloxía renal. 
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• Funcións do ril. 

• Patoloxías renais. 

• Alteracións da función urinaria. 

• Paciente incontinente. 

• Sondaxe vesical: tipos de sondas. Tipos de sondaxes. Complicacións do sondaxe vesical. 

• Recollida de mostras de urina. 

• Técnicas de depuración extrarrenal. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

• Identificación de estruturas do aparato urinario no boneco. 

• Realización de debuxos ou esquemas coas estruturas macro e microscópica do ril 

• Análise das alteracións mais habituais da función urinaria. 

• Aplicación  das medidas necesarias para tratar un paciente incontinente, en función do grao da 
incontinencia e as necesidades do paciente. 

• Observación dun vídeo sobre técnicas de sondaxes. 

• Realización dos coidados da sonda vesical nun boneco. 

• Realización dun cambio da bolsa de diuresis e medición da urina. 

• Realización da toma de urina para urocultivo. 

• Debate sobre os ricos de recoller inadecuadamente unha mostra. 

• Confeccionar un cadro coas técnicas de depuración extrarenal. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Saber identificar as estruturas do aparato urinario en bonecos. 

• Coñecer a fisioloxía do aparato urinario e as súas alteracións mais habituais. 

• Aplicar urocolectores (cuña e/ou botella) e colocar cueiros de adultos. 

• Selección e preparación do material para a realización da sondaxe vesical. 

• Selección do material e realización dos coidados da sonda vesical. 

• Describir as técnicas de obtención de mostras de ouriños, en  función  das  exploracións 
requeridas. 

• Selección do material e recollida de mostras de ouriños en función do tipo de proba a realizar. 

 
11. APARATO DIXESTIVO. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e identificar a anatomía do aparato dixestivo. 

• Explicar a fisioloxía da dixestión. 

• Estudar as patoloxías máis relevantes. 

• Describir as técnicas relacionadas con ostomías. 
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• Aplicar os coidados relativos á sondaxe rectal e as lavativas. 

 
CONTIDOS 

 

• Anatomía do aparato dixestivo. 

• Fisioloxía da dixestión. 

• Patoloxías máis frecuentes do aparato dixestivo. 

• As heces: 

 
▪ Características. 

▪ Sondaxe rectal. 

▪ Administración de enemas. 

▪ Análisis e recollida de heces. 

 
• O paciente ostomizado: 

 
▪ Tipos de estomas. 

▪ Complicacións dos estomas. 

▪ Dispositivos para o coidado dos estomas. 

 
• Sondas nasogástricas. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Identificación de estruturas que compoñen o aparato dixestivo no boneco. 

• Realización de esquemas do proceso da dixestión. 

• Selección de material e coidados ao paciente ostomizado. 

• Realización do cambio da bolsa de colostomía nun boneco. 

• Realización da sondaxe rectal e aplicación de distintos tipos de lavativas. 

• Selección e preparación do material para realizar a sondaxe nasogástrico. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Saber identificar as estruturas do aparato dixestivo en bonecos. 

• Coñecer a fisioloxía do aparato dixestivo e as súas alteracións mais habituais. 

• Selección, preparación do material e realización do cambio de bolsa de colostomía. 

• Selección do material e realización da sondaxe rectal e administración dos distintos tipos de 
lavativas. 

• Selección do material necesario para a sondaxe nasogastrico 
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12. ALIMENTACIÓN É DIETÉTICA. 

OBXECTIVOS 

• Definir alimentación, nutrición, calorías, principios inmediatos, vitaminas, etc. 

• Coñecer cáles son os principios da nutrición a alimentación saudable. 

• Coñecer os distintos tipos de dietas hospitalarias. 

• Describir as distintas técnicas de alimentación. 

 
CONTIDOS 

 

• Alimentación e nutrición. 

• Nutrientes básicos: Clasificación dos nutrientes. 

• Necesidades nutricionais e alimentación equilibrada. 

• Dietética: dieta basal e dietas terapéuticas. 

• Procedementos de axuda na alimentación: 

o Alimentación enteral: Indicacións, técnicas e complicacións. 

o Alimentación parenteral. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización, en pequenos grupos, dun traballo que terán que  expoñer  sobre  os  distintos  
nutrintes básicos, as súas funcións e os alimentos que os  conteñen  (cada  grupo  terá  un  
nutrinte) 

• Realización de murais co concepto de dieta equilibrada e interpretación da pirámide de 
alimentación (nutrientes, alimentos, racións…). 

• Realización de cadros comparativos sobre os distintos tipos de dietas. 

• Preparación de material e simulación de axuda a alimentación a un paciente ancián con certo grao 
de incapacidade. 

• Visualización de vídeos sobre as distintas técnicas de alimentación: enteral e parenteral. 

• Realización de esquemas coas coidados básicos respecto ás técnicas de nutrición enteral e 
complicacións que poden xurdir. 

• Simulación da administración das diversas técnicas de nutrición enteral. 

• Numeración no caderno de prácticas das precaucións que han de terse en conta durante a 
nutrición parenteral. 

• Realización dun traballo en pequenos grupos sobre a obesidade e a anorexia nerviosa. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Clasificar os tipos de alimentos segunda a súa función nutritiva. 

• Describir as características nutritivas dos distintos tipos de dietas. 

• Analizar as modificacións de nutrientes e/ou alimentos, segundo a patoloxía do paciente. 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es


IES Ricardo Mella 

Estrada vella de Madrid, nº 177 

Apartado 3047 
36214 Vigo - Galicia - España 

Email: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

26 

 

 

• Describir as distintas técnicas de alimentación. 

• En supostos prácticos de apoio á inxesta debidamente caracterizados: 

▪ Identificar os materiais necesarios para a administración de alimentación enteral e 
parenteral. 

▪ Posicionar o paciente na postura adecuada en función do tipo de alimentación a 
realizar. 

▪ Especificar as medidas hixiénico-sanitarias que hai que ter en conta durante a 
realización de técnicas de alimentación parenteral. 

▪ Efectuar a alimentación dun paciente a través dunha sonda nasogástrica. 

 
13. APARATO XENITAL MASCULINO E FEMININO. 

OBXECTIVOS 

• Definir a anatomía e función do aparato reprodutor feminino e masculino. 

• Describir a fisioloxía de ambos aparatos. 

• Coñecer as patoloxías máis frecuentes. 

• Explicar as características do embarazo, parto e puerperio. 

• Coñecer as actividades do auxiliar de enfermaría en relación co embarazo, parto e puerperio. 

 
CONTIDOS 

 

• Anatomofisioloxía do aparato xenital masculino. 

• Anatomofisioloxía do aparato xenital feminino. 

• Patoloxías do aparato xenital masculino. 

• Patoloxías do aparato xenital feminino. 

• Enfermidades de transmisión sexual. 

• Embarazo, parto e puerperio: función do auxiliar de enfermería. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de esquemas cos elementos anatómicos do aparato xenital masculino e feminino. 

• Realizar un esquema do ciclo sexual feminino. 

• Realización de murais e organizar debates sobre as enfermidades de transmisión sexual e as 
formas de previlas. 

• Realización de simulacións dos coidados á embarazada, antes, durante e despois do parto. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Coñecer a anatomía do aparato xenital masculino e feminino. 

• Describir as patoloxías do aparato xenital mais frecuentes. 

• Saber identificar as enfermidades de transmisión sexual e as súas medidas preventivas. 

• Nun suposto practico debidamente caracterizado: 

▪ Realizar os coidados da paciente embarazada. 
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▪ Realizar os coidados á paciente durante o parto. 

▪ Realizar os coidados á paciente durante o puerperio. 

 
 
 

14. COIDADOS O RN. 

OBXECTIVOS 
 

• Definir as características do recén nacido normal. 

• Coñecer as técnicas de medición e peso do bebé. 

• Describir as técnicas de alimentación infantil. 

• Realizar os coidados básicos do recén nacido. 

 
CONTIDOS 

 

• Características anatómicas, morfolóxicas e fisiolóxicas dos recén nacidos. 

• Valoración inicial e primeiros coidados do recén nacido (profilaxe). 

• Coidados xerais do recén nacido: hixiene e vestido do recén nacido. 

• Alimentación do recén nacido: lactación materna e artificial. 

• Seguimento do lactante: peso, talle, vacinacións. 

• Motivos de consulta mais frecuentes no neno san. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de esquemas coas características propias do recén nacido. 

• Realizar os coidados básicos do recén nacido cun boneco: 

▪ Baño. 

▪ Peso. 

▪ Talle. 

▪ Vestido e cambio de cueiro. 

▪ Preparación de biberóns. 

• Análise das diferencias existentes entre a lactancia materna e a artificial, e elaboración dun informe 
sobre cál e mellor e por qué. 

• En parellas, búsqueda de información sobre os accidentes infantís máis frecuentes e as suas 
medidas de prevención. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Analizar as características anatómicas e fisiolóxicas do recén nacido. 

• En supostos prácticos de coidados básicos ao recén nacido (RN) debidamente caracterizados: 

▪ Realizar o baño do RN. 

▪ Pesar ao RN. 

▪ Tallar ao RN. 

▪ Vestir e cambiar o cueiro ao RN. 

▪ Preparación de biberóns e simulación da alimentación ao RN. 
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15. O ANCIÁN. 

OBXECTIVOS 

• Explicar o concepto de envellecemento. 

• Estudar os cambios fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais da vellez. 

• Describir os servicios sociosanitarios a disposición dos anciáns. 

• Analizar as necesidades dos anciáns. 

• Especificar as funcións do auxiliar de enfermaría no coidado dos anciáns. 

 
CONTIDOS 

 

• Proceso biolóxico do envellecemento: cambios biolóxicos, psíquicos e sociais. 

• Servizos sociosanitarios: 

 
▪ Unidades de hospitalización. 

▪ Outros establecementos ou sistemas de apoio. 

 
• Valoración das necesidades do ancián: valoración física, mental e social. 

• Coidados do auxiliar de enfermaría: 

 
▪ Anciáns institucionalizados. 

▪ Anciáns que viven sós. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de cadros cos cambios mais relevantes do envellecemento. 

• Realización de esquemas coas necesidades habituais dos anciáns. 

• Aplicación dunha escala de valoración Katz a un ancián próximo ao alumno/a. 

• Investigación en parellas sobre os elementos de seguridade que debe ter a casa dun ancián de 85 
anos que vive solo e móvese con dificultade. 

• Planificación dos coidados de enfermaría para anciáns institucionalizados e que viven sós. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Describir os cambios biolóxicos, psíquicos e sociais dos anciáns. 

• Coñecer os servizos socio sanitarios para os anciáns. 

• Aplicar distintas escalas de necesidades dos anciáns. 

• Realizar un plan de coidados encamiñado aos anciáns que viven sós e outo para os 
institucionalizados. 
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16. O PACIENTE TERMINAL. 

 
OBXECTIVOS  

 

• Coñecer os protocolos de coidados relacionados co paciente terminal. 

• Describir os signos da morte. 

• Realizar os coidados post-mortem. 

• Describir as etapas do dó. 

• Coñecer os protocolos de actuación na doazón de órganos. 

 
CONTIDOS 

 

• Paciente terminal: 

 
▪ Coidados paliativos. 

▪ Equipo terapéutico de coidados paliativos. 

▪ Agonía do paciente terminal. 

▪ Protocolos de enfermaría relacionados co enfermo terminal. 

 
• Signos de morte. 

• Coidados post mortem. 

• A fase de do. 

• Doazón e transplante de órganos e tecidos. Protocolo de coidados de enfermaría antes dun 
transplante. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de esquemas cos coidados de enfermaría do paciente terminal. 

• Elaboración dun cadro descritivo dos signos da morte. 

• Realización de esquemas cos coidados postmortem. 

• Realización da técnica de colocación da mortalla. 

• Debate sobre a doazón de órganos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Describir e realizar os procedementos axeitados de amortallamento de cadáveres, precisando os 
materiais e produtos necesarios para a súa realización. 

• Describir os coidados de enfermaría ao paciente terminal. 

• Analizar as fases polas que pasa un paciente terminal. 
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• Realización e interpretación das fases da dó. 

 
 
 
 
 

17. O PACIENTE CIRÚRXICO. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os coidados de enfermaría preoperatorios. 

• Describir os coidados de enfermaría intraoperatorios. 

• Realizar os coidados posoperatorios de enfermaría. 

• Preparar o material relacionado co coidado da ferida cirúrxica 

• Adquirir as habilidades das distintas técnicas e procedementos de enfermaría que se aplican no 
coidado das drenaxes. 

 
CONTIDOS 

 

• Coidados perioperatorios ao paciente quirúrxico: 

 
▪ Factores que aumentan as complicacións nunha intervención. 

▪ Coidados preoperatorios de enfermaría. 

▪ Coidados intraoperatorios de enfermaría. 

▪ Coidados de enfermaría postoperatorios: 

 
o A ferida cirúrxica: clasificación, complicacións, coidados. 

o Drenaxes: tipos, coidados. 
 

ACTIVIDADES 
 

• Realización de cadros cos diversos tipos de cirurxía. 

• Simulación da preparación dun paciente nos días previos á cirurxía. 

• Realización coa axuda dun boneco a preparación dun paciente para ir a quirófano. 

• Realización dun lavado de mans cirúrxico. 

• Colocación de bata e guantes estériles, calzas e gorro. 

• Realización dun cadro cos coidados postoperatorios dun paciente. 

• Realización no cadernos de practicas dun esquema con fotografías dos distintos tipos de  
drenaxes. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Describir os coidados perioperatorios dun paciente cirúrxico. 

• Nun suposto práctico dun paciente cirúrxico, convenientemente caracterizado: 

▪ Analizar os factores que poden complicar a intervención. 
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▪ Realizar a preparación dos días previos da intervención. 

▪ Realizar a preparación do paciente para ir a quirófano. 

▪ Aplicar apósitos en diferentes partes do corpo. 

▪ Realizar un plan de coidados postoperatorios. 

▪ Realizar os coidados das drenaxes e o cambio de bolsas colectoras ou recipientes 
de baleiro. 

 
18. PROCEDEMENTOS DIAGNÓSTICOS. 

OBXECTIVOS 

• Coñecer as características das probas diagnósticas. 

• Identificar e preparar o material necesario para as distintas probas diagnósticas. 

CONTIDOS 
 

• A exploración médica: 

▪ Anamnesis. 

▪ Exame físico. 

▪ Funcións do TCAE na exploración. 

▪ Exámes complementarios: 

o Diagnóstico por imaxe. 

o Estudos mediante impulsos eléctricos. 

o Estudos de mostras biolóxicas. 

o Probas funcionáis. 

o Funcións do auxiliar de enfermaría nas probas diagnósticas. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización dun esquema coas exploracións con radiacións ionizante e non ionizante, facendo 
fincapé nas súas diferenzas. 

• Simulación da preparación do paciente en distintos tipos de probas. 

• Realización dun debuxo coas zonas de colocación de electrodos para a obtención dun 
electrocardiograma. 

• Identificación de imaxes. 

• Realización dun esquema coas pautas de conservación de mostras biolóxicas. 

• Visualización de vídeos sobre o tema. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Explicar e realizar a preparación dos materiais utilizados nas distintas técnicas de de realización 
de probas diagnósticas. 

• Explicar e realizar a preparación de pacientes para a realización das diferentes probas 
diagnósticas. 
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19. TERAPÉUTICA FARMACÉUTICA 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os distintos tipos de fármacos según o seu mecanismo de acción e según a súa vía de 
administración. 

• Realizar as técnicas de administración de medicamentos, identificando cales poden administrar 
os TCAE e cales non. 

• Saber interpretar un prospecto, así como coñecer as abreviaturas e simboloxía empregada. 

 
CONTIDOS 
 
Composición dos medicamentos. 

• Farmacocinética y farmacodinamia. 

• Vías de administración de medicamentos. 

• Clasificación farmacolóxica. 

• Técnicas de administración de medicamentos por distintas vías. 

• Velocidade de perfusión. 

• Erros de medicación. 

• Toxicidade dos fármacos. 

• Punto SIGRE: sistema integrado de xestión e recollida de envases. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Elaboración de murais co proceso da farmacocinética dos medicamentos. 

• Realización dun esquema coas siglas e símbolos que figuran nos envases dos medicamentos, 
recollendo previamente medicamentos caducados para así poder ver símbolos, formas de 
presentación, prospectos. 

• Realización de esquemas coas distintas vías de administración de medicamentos. 

• Selección de material para simulación da administración de medicamentos polas distintas vías. 

• Preparación e administración de medicamentos por distintas vías. 

• Preparación do material para a administración dunha perfusión intravenosa. 

• Realización do cálculo de goteos para distintos volumes a prefundir en distintos tempos. 

• Elaboración dun traballo en grupos pequenos sobre automedicación e drogodependencias. 

• Visita ao Servizo de Farmacia hospitalaria (se é posible). 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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• Describir as características anatomofisiológicas das vías máis frecuentes de administración de 
fármacos autorizados aos auxiliares de enfermaría. 

• Clasificar medicamentos en función de: 

▪ Vía de administración. 

▪ Órgano, sistema ou patoloxía á que vai dirixido. 

• Describir os principais riscos asociados á administración de medicamentos, en función do tipo de 
fármaco e da vía de administración. 

• Nun suposto práctico de tratamento debidamente caracterizado: 

▪ Preparar a medicación e facer o cálculo da dose a administrar. 

▪ Realizar a administración de fármacos por vía oral, rectal e tópica. 

 
 
 

20. TERMOTERAPIA, CRIOTERAPIA E HIDROTERAPIA 

OBXECTIVOS 

• Coñecer os efectos terapéuticos do frío e a calor. 

• Realizar os métodos de aplicación de frío e calor con fins terapéuticos. 

• Describir as propiedades terapéuticas da auga e os seus métodos de aplicación con este fin. 

 
CONTIDOS 

 

• Termoterapia: 

 
▪ Efectos biolóxicos. 

▪ Indicacións e contraindicacións. 

▪ Técnicas de aplicación. 

 
• Crioterapia: 

 
▪ Efectos biolóxicos. 

▪ Indicacións e contraindicacions. 

▪ Medios de aplicación. 

 
• Hidroterapia: 

 
▪ Efectos biolóxicos da súa aplicación. 

▪ Indicacións e contraindicacions. 

▪ Métodos de aplicación. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Realización de esquemas coas técnicas de termoterapia, indicacións, efectos e métodos de 
aplicación. 
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• Realización dunha táboa coas temperaturas e tempos recomendados nas distintas técnicas de 
aplicación da termoterapia. 

• Realización de esquemas coas técnicas de crioterapia, indicacións, efectos e métodos de 
aplicación. 

• Selección, preparación do material necesario e simulación da aplicación de diversas técnicas de 
frío e calor. 

• Realización de esquemas coas técnicas de hidroterapia, indicacións, efectos e métodos de 
aplicación. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Describir as accións terapéuticas do frío e da calor sobre o organismo humano, explicando  as  
súas indicacións. 

• Explicar as aplicacións terapéuticas das técnicas hidrotermais,  relacionando  as  características 
das augas mineiro-medicinais coas súas posibles indicacións. 

• Seleccionar o método de aplicación de frío e calor adoitado, nun suposto práctico 
debidamente caracterizado. 

• Seleccionar o material para a aplicación de técnicas de termoterapia, crioterapia e hidroterapia. 

• Explicar as contraindicacions das técnicas de termoterapia, crioterapia e hidroterapia. 

 
 

21. PRIMEIROS AUXILIOS  

OBXECTIVOS 

• Coñecer os pasos a seguir nunha situación de primeros auxilios. 

• Saber realizar un una reanimación cardiopulmonar. 

• Saber actuar no caso dunha OVACE. 

• Identificar as pautas de actuación ante os diversos tipos de hemorraxias. 

• Describir a actuación de emerxencia ante unha queimadura e una conxelación. 

• Seleccionar as técnicas axeitadas ante lesións traumatológicas. 

 
CONTIDOS 

 

• Fundamentos e criterios de actuación en situacións de primeros auxilios: 

 
▪ Concepto de primeros auxilios. 

▪ Valoración da escena e da víctima: 

 
 
• O carro de paradas. 

• Descripción de técnicas: 

o Triaxe. 

o Soporte vital básico: evaluar o estado de conciencia e a respiración. 
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▪ RCP. 

▪ OVACE. 

▪ Queimaduras, causticaciones e conxelacións. 

▪ Hemorraxias. 

▪ Lesións traumatolóxicas: 

 
o Mobilización de pacientes politraumatizados. 

o Vendaxes. 
 

ACTIVIDADES 
 

• Identificación do material do carro de parada. 

• Coa axuda dun boneco, realizar a simulación de Hemlich e de reanimación cardiopulmonar. 

• Simulación das técnicas axeitadas para a detención de hemorraxias. 

• Realización de murais coas pautas de actuación ante queimaduras, causticaciones e 
conxelacións. 

• Esquematización, no caderno, dos principais tipos de fracturas. 

• Simulación de mobilización e transporte de pacientes politraumatizados, logo de selección de 
accesorios de inmobilización mais axeitados para cada caso. 

• Realización de distintos tipos de vendaxes sobre o maniquí. 

• Observación de videos sobre o tema. 

• Visita ao Samur o Cruz Vermella para coñecer os sistemas de emerxencias, ambulancias e UVI 
móbiles. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Describir o contido dos carros de parada. 

• Explicar os pasos da reanimación cardiopulmonar. 

• Coñecer o protocolo de actuación ante una obstrución de vía aérea por corpos estraños. 

• Explicar os distintos tipos de queimaduras en función da súa extensión e  profundidade,  
describindo as medidas de asistencia sanitaria de urxencia  máis  axeitada  para  cada  unha  
delas. 

• Analizar a secuencia de actuación ante distintos tipos de hemorraxias. 

• Explicar os signos e síntomas máis comúns que producen os traumatismos. 

• Describir e poñer a punto  o  material  necesario  para  realizar  vendaxes  e  colocar/aplicar  
férulas. 

• Nun suposto práctico de primeiros auxilios debidamente caracterizado: 

▪ Efectuar vendaxes e colocar férulas simples. 

▪ Executar correctamente o protocolo de Soporte Vital Básico. 

▪ Efectuar manobras de inmobilización de fracturas de diversa localización. 

▪ Efectuar manobras de inhibición de hemorraxias. 
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6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

 
Será activa e participativa. 

 
− Presentación por parte da profesora dos contidos conceptuais de cada unidade didáctica 

axudándose dos recursos materiais dispoñibles no centro (presentacións de PowerPoint), 
adaptándose aos coñecementos previos do alumnado. 

− Realización por parte dos alumnos de actividades de reforzo que axuden a adquisición dos contidos 
conceptuais previamente explicados. 

− Exposición de vídeos e/ou realización por parte da profesora das diversas técnicas relacionadas 
coa unidade didáctica exposta. Posteriormente, tras as demostracións, será o propio alumno quen 
execute a técnica correspondiente a un compañeiro. Por ende, e preciso que os alumnos aporten 
os materiais necesarios para executar a actividade (pixama ou bata de traballo). 

− Tamén se intentará que o alumno aprenda a aprender, levando a cabo pequenas actividades de 
investigación, tanto individuais coma en grupo, a fin de potenciar o traballo en equipo. 

−  

7. AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A avaliación dos aprendidaxes adquiridos polos alumnos realizarase tomando como referencias as 
capacidades e criterios de evaluación establecidos previamente. Trátase dunha avaliación continua polo 
tanto, requírese da asistencia regular do alumno. O alumnado que teña faltas de asistencia do 10%das 
horas totais do módulo (34 h) perderá o dereito a avaliación continua, tendo que presentarse ao exame 
extraordinario de xuño. 
Para ser avaliado positivamente o alumnado deberá demostrar nos distintos exames os seus 
coñecementos adquiridos, tanto no ámbito conceptual como no procedimental e de realización de 
procedementos prácticos na aula. 

 
 

Criterios de cualificación 

 
A avaliación terá  un  carácter  continuo,  ase  n  ose  en  pro  as  o  ectivas  reali a  as  ao  lon  o  de  3  
per o os e avaliación. 

 
a) Exames presenciais : Suporán o 90% da nota final. O exame terá unha cualificación total de10 puntos, tendo 
que acadar a lo menos un 5 para aprobar. Esta proba constará de preguntas test e/ou preguntas curtas e/ou 
preguntas de desenrolo podendo incluír imaxes, gráficos, táboas. Cada 4 respostas incorrectas restarán 1 
resposta correcta. Farase, a lo menos, un exame por avaliación coa súa correspondente recuperación. 

b)O 10 % da nota virá dada pola valoración dos traballos realizados durante o desenrolo do curso.. 

 
Estará a disposición de cada alumno unha táboa de cotexo para poder valorar este bloque, no que se 
valoran as seguintes competencias: 

 
Estará a disposición de cada alumno unha táboa de cotexo para poder valorar este bloque, no que se valoran as 
seguintes competencias: 

-Responsabilidade no traballo  

- Iniciativa e autonomía 

- Metodoloxía orden e pulcritude 

- Participación no traballo en equipo 
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- Habilidades comunicativas e empatía 

-Igualdade ante as diferenzas 

-Se o alumno non asistise a clase o día que se faga unha práctica (sen motivo xustificado) a nota verase 
afectada en proporción as practicas realizadas durante o trimestre. 

-Será necesario obter una nota igual ou superior a 5 nas diferentes partes de xeito independente para facer 
media,e superar así materia avaliada. 

-Para superar o curso é necesario acadar un 5 nas tres avaliacións. Os/as alumnos/as que suspendan algunha 
avaliación terán que presentarse ao exame extraordinario de xuño coas avaliacións non superadas. 

-A nota final do curso será a resultante da media aritmética obtida nas distintas avaliacións sempre e cando 
estean superadas cun mínimo de 5 puntos 

-É condición indispensable para supera-lo módulo que o alumno teña realizadas tódalas probas de avaliación 
(escritas e prácticas) e actividades propostas o longo do curso. 

-Tódolos alumnos deberán acudir as probas e/ou actividades na data e hora proposta. Soamente se fara 
noutra data unha proba e/ou actividade a aqueles alumnos que presenten xustificante (médico de 
enfermidade, médico especialista na seguridade social, probas de especialista na seguridade social, xuizos, 
defuncións). 

-Os exames ensinaranse aos alumnos corrixidos e cualificados individualmente e quedarán arquivados en 
poder do profesor. 

-Os/as alumnos/as que superasen o módulo e que a final de curso queiran subir nota, poderán facelo 
presentándose o exame de xuño con toda a materia. Se o alumno decide presentarse por este sistema deberá 
ter en conta que NON se gardará a nota que acadara ata ese momento. 

-Calquera intento de fraude durante a realización das probas levarao á expulsión da/o alumna/o e cualificación 
da proba cun 0. 

-É prohibido o emprego de teléfonos móbiles, tabletas ou calquera dispositivo de comunicación do alumnado 
co exterior. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

-Si se suspende o exame, o alumno realizará a recuperación do exame correspondente. 

-Si se suspende a recuperación, o alumno realizará o exame final de xuño con toda a avaliación ou avaliacións 
correspondentes. 

-Quen non asista á realización dunha proba sen unha causa xustificada (enfermidade grave con xustificante 
médico ou causa legal), perde o dereito á súa realización e irá á proba de recuperación. 

-Ao finalizar cada avaliación realizarase unha proba única de recuperación, con data a elixir entre o profesor 
do módulo e os/as alumnos/as. Esta proba será realizada despois da avaliación. Aplicaranse os mesmos 
criterios de cualificación descritos anteriormente. 

-En xuño farase un exame de recuperación de toda a materia. 
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Considerarase superado o módulo cando, nas 3 avaliacións parciais (incluíndo as recuperacións) a 
cualificación sexa de 5 puntos ou superior ou, cando a cualificación do exame de recuperación total de xuño 
sexa 5 ou mais. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS CON PERDA DO DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA 

A falta de asistencia superior ao 10% das horas destinadas para o módulo con leva a perda do dereito á 
avaliación continua. Sendo este un módulo de 320 horas, equivalentes a 384 sesións de 50 minutos, o alumno 
que falte a 39 sesións perderá o dereito á avaliación continua. 

 

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua deberá acollerse ao sistema extraordinario de 
avaliación que consistirá nun exame mixto, de contidos teóricos é prácticos. Cos mesmos criterios de 
avaliación descritos anteriormente. 

 
Ademais terá que realizar de xeito individual un dossier que avalía os traballos feitos durante o curso. 

 
Tanto o exame extraordinario como a presentación do dossier terán lugar en xuño. Terá que superar todas 
as partes de xeito independente para aprobar a materia. 

 
A porcentaxe será a seguinte: 90%teórico,10% dossier. 

 
-Calquera detección de fraude na realización da proba levará á expulsión do alumno e cualificación de 0 
puntos na proba. 

 
-Queda prohibido o uso de teléfonos móbiles, tabletas ou calquera outro medio de comunicación do 
alumnado co exterior. 

 
Criterios mínimos exixibles. 

 
Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva deste módulo están indicados en cada unidade 
didáctica. 

 

− Saber situarse no organigrama do equipo de enfermaría. 
 

− Realiza-os coidados de aseo e hixiene, mobilización y alimentación. 
 

− Aplica-las medidas de profilaxis postural. 
 

− Coñecer nocións básicas sobre anatomía e fisioloxía dos aparatos locomotor, dixestivo, urinario, 
respiratorio, cardiocirculatorio, reproductor e a pel. 

 

− Realiza- las técnicas de toma e rexistro de constantes vitais, administración de medicación e control 
da diuresis con eficacia. 

 

− Realiza-los coidados perioperatorios. 
 

− Realizar coidados específicos segundo a idade ou circunstancia da persoa (recen nacido, ancián, 
enfermo terminal, etc). 

 

− Coñecer nocións básicas de primeiros auxilios. 
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8. TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

 
A educación das actitudes é un contido transversal e como tal, ten que desenvolverse en cada una das 
sesións co alumnado. As principais actitudes que deben traballarse no módulo de Técnicas Básicas son: 

 

• Responsabilidade no traballo: 

▪ Puntualidade. 

▪ Rigorosidade na realización das tarefas. 

▪ Cumprimento das normas. 

• Iniciativa e autonomía: 

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

▪ Aportación de ideas e propostas. 

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

• Metodoloxía, orde e pulcritude: 

▪ Esmero na utilización e coidado dos materiais. 

▪ Aparencia persoal agradable. 

▪ Presentación coidadosa dos traballos e tarefas. 

• Participación e cooperación no traballo en equipo: 

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

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

• Interese pola persoa usuaria e empatía: 
▪ Cordialidade e amabilidade en relación coas persoas atendidas e os seus 

acompañantes. 

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

▪ Interese polas necesidades ou demandas expresadas pola persoa usuaria e 
acompañantes. 

• Igualdade ante as diferencias socioculturais: 

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

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

• Educación ambiental e en prevención de riscos. 

 
9. TRATAMENTO DA DIVERSIDADE. 

 
Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade é preciso analizar cada caso para 
aplicar a medida axeitada. 

 
É preciso indicar que na Formación Profesional específica non caben as adaptacións curriculares 
significativas, polo tanto existen dúas situacións: 

 
− Necesidades sensoriais: utilizaranse diferentes recursos para explicar os contidos. 
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− Diversidade de intereses e ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de apoio, reforzo ou 
ampliación segundo a situación. Estas actividades versarán sobre o tema e serán para desenvolver 
no aula. 

 

10.-PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES: 
Trabállase de maneira implícita e explícita no desenvolvemento do módulo, e contribúe á formación 

integral da persoa e a mellorar actitudes para a súa incorporación laboral, destacamos: 

 
Educación medioambiental: 

- Impulsar hábitos de reciclaxe, de todo tipo de materiais de embalaxe e outros residuos 

xerados no traballo de rutina do laboratorio poñendo atención especial a algún tipo de 

residuo perigoso para o medio ambiente e o resto da poboación. 

 
Educación para a saúde: 

- Hixiene e seguridade na aula: que coñezan unha serie de normas de hixiene, de hábitos 

cotiás nas prácticas; de seguridade no traballo, así como as precaucións necesarias no 

emprego do material. Deste xeito impulsarase a aprendizaxe de valores como a saúde 

laboral, responsabilidade no traballo, coñecer o algoritmo ante calquera accidente laboral, 

entre outros. 

 

Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos: 

-Desde este módulo contamos con elementos para concienciar ás alumnas/os sobre a xusta 

igualdade de oportunidades entre homes e mulleres: 

· Usando unha linguaxe non discriminatoria e inclusiva. 

· Facendo grupos mixtos de traballo. 

· Distribuíndo as tarefas, roles, na mesma medida entre todo o grupo por igual. 

· Fomentando a participación de cada persoa sen distincións de sexo. 

 

Educar para a convivencia: 

-Funcionamos sempre tendo en conta os principios da convivencia democrática e pacífica: 

tolerancia, respecto e igualdade. Amosando actitudes contrarias á violencia, ós estereotipos 

de xénero, lingüísticos, relixiosos, físicos, de clase social, e ós prexuízos, utilizando o diálogo 

como medio de traballo nos grupos e na clase. Recoñecendo e valorando a diversidade como 

feito enriquecedor, aproveitaremos a realidade plural que pode existir na clase cando compartamos 

espazos, tempos, actividades, materiais e experiencias. 

A modo de conclusión, trátase de fomentar en xeral aspectos educativos para formar persoas con boa 

disposición e bos hábitos no seu futuro sociolaboral. 

 

11.- 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 12 alumnos quedarán na casa facendo 
tarefas establecidos polo docente e os outros 12 estarán na aula co docente. 

➢ On line: en caso de que a aula ou o centro sexa confinado utilizaranse diferentes estratexias como son: 
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• Aula Virtual: dende o comezo do curso a aula virtual estará operativa para que os alumnos/as estean 
familiarizados con ela. Nela colgaranse contidos, actividades e recursos complementarios. 

• Videoconferencia: faranse clases online a través de aplicacións como Webex para poder ter un contacto 
máis directo cos alumno. 
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