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 Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás 
características do ámbito produtivo 

 Este módulo formativo ten como obxectivo que o TCAE acade un conxunto de coñecementos e destrezas que lle permitan desenvolver a súa tarefa 
coas suficientes garantías de seguridade no que respecta ós coidados de enfermería aplicados ós pacientes hospitalizados e no domicilio. 

As capacidades que o alumno ha de acadar amplían o seu campo profesional, podendo desempeñar o seu traballo en entidades de carácter público 
ou privado: 

• 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.  

 

CAPACIDADES TERMINAIS (CT): 

• CT1: 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 a realizar e respectando a súa intimidade. 

• CT2: Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función do estado e necesida-
des do paciente ou cliente. 

• CT3: Adapta–los protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en función do seu estado e necesidades. 

• CT4: Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas necesidades utilizando os medios de soporte precisos segundo 
o caso. 

• CT5: 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. 

• CT6: Realiza-la toma de constantes vitais e efectua-lo seu rexistro gráfico. 

• CT7: Identifica-las diferentes técnicas de administración de dietas que permitan manter nos pacientes unha nutrición adecuada. 

• CT8: Administra-la alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda. 

• CT9: Valora-la influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta eliminación para evitar a incidencia negativa no medio 
ambiente. 

• CT10: Efectua-la recollida de excretas e elabora-lo balance hídrico do paciente/cliente. 

• CT11: Analiza–los procedementos necesarios e realiza–la hixiene, alimentación e coidados da nai e do neonato segundo os protocolos 
establecidos. 

• CT12: Interpretar ordes de tratamento, precisando a vía de administración e o material para utilizar en función da técnica a aplicar. 

• CT13: Prepara-la medicación aplicando os criterios de equivalencia necesarios para a preparación de medicación. 

• CT14: Aplicar técnicas de hidroterapia segundo o estado e necesidades do paciente cliente. 

• CT15: Colaborar na atención preoperatoria e postoperatoria do paciente aplicando os coidados físicos e psicolóxicos adecuados. 

• CT16: Analizar as técnicas de asistencia sanitaria de urxencia determinando e aplicando a máis adecuada en función da situación e es-
tado do paciente. 

• CT17: Aplicar, utilizar e realiza–las técnicas necesarias dos coidados postmortem. 

• CT18: Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu contorno, durante a aplicación dos coidados bási-
cos de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán 
ao desenvolvemento do módulo profesional, xunto coa 
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secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada 
unha 

 
Resultados de aprendizaxe (*) UD Título Descrición 

Duración 

(sesións) 

RA1/
CT1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18  

x x        

         

2 

Células e tecidos.  

A pel.  

Sistema nervioso. 

Hixiene e aseo do paciente. 

Estudo da célula eucariota, tecidos 
e estruturas anatómicas do corpo 
humano. 

Bases anatómicas e fisioloxía dos 
sistemas tegumentario e nervioso, 
patoloxías básicas. 

Normas xerais da hixiene do 
paciente e técnicas de aseo. 
Colocación de cuña e botella. 

 

 

28 

  x x      

         

3 

Sistema músculo-esquelético. 
Mobilización, traslado e deambulación. 

Anatomía, fisioloxía e patoloxía do 
aparato locomotor e coñecemento 
das técnicas de coidado relacio-
nadas. 
Cambios posturais, traslado e 
deambulación do paciente. 

8 

  x       
         

4 
Úlceras por presión Valoración, prevención e 

tratamento das úlceras por 
presión. 

8 

    x     

         

5 

Aparello cardiorrespiratorio. Coidados 
respiratorios. 

Anatomía e fisioloxía do sistema 
cardiovascular e respiratorio, 
identificación de patoloxías e 
coñecemento das técnicas de 
coidado relacionadas. 
Oxixenoterapia. 

8 

     x    x 
        

6 
Constantes vitais. Follas de rexistro. Estudo das constantes vitais, 

técnicas de rexistro. 
22 

 x   x     x 

        

7 

Aparello urinario Anatomía e fisioloxía do aparato 
urinario, identificación de patoloxí-
as básicas e coñecemento de 
técnicas de coidado relacionadas. 

8 

 x   x  x x x 

         

8 

Aparello dixestivo. Nutrición e dietética Anatomía e fisioloxía do aparato 
dixestivo, identificación de pato-
loxías básicas e coñecemento 
de técnicas de coidado relacio-
nadas. 
Estudo de fundamentos básicos 
de alimentación e nutrición e 
tipos de dietas. Nutrición enteral 
e parenteral. 

8 

    x     

 

 

       

9 

Aparello reprodutor Anatomía e fisioloxía do aparato 
xenital, identificación de patoloxí-
as básicas e coñecemento de 
técnicas de coidado relacionadas. 

20 

         
 

x 
       

10 
Coidados do recién nacido Descrición das características do 

neonato e revisión dos coidados a 
dispensar. 

22 

         

      

 x x 11 

O paciente ancián. O paciente terminal Características particulares co 
paciente ancián. Coidados. 
Análise e descrición do coidados 
paliativos. Os coidados postmor-
tem. 

8 

         
     

x 
  

x 12 
Paciente cirúrxico Procesos cirúrxicos e descrición 

dos coidados perioperatorios. 
Drenaxes. 

8 

    x     

  

x x 

     

13 

Probas diagnósticas. Terapéutica 
farmacéutica 

Descrición de principios básicos 
farmacolóxicos e descrición de 
pautas de actuación na adminis-
tración de fármacos. 

8 
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             x     14 Termoterapia e hidroterapia Identificación e estudo de técnicas 
de termoterapia e hidroterapia. 

12 

         
      

x 
  

15 
Primeiros auxilios Aplicación de protocolos de SVB e 

actuacións de primeiros auxilios 
en situacións específicas. 

8 

TOTAL 166 FCE 

(*) Só no caso de módulos profesionais ao abeiro da LOE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Unidades didácticas 
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4.1 Unidade didáctica 1. Formación na Empresa 

4.1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 Formación na empresa 154 

4.1.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Analizar os procedementos técnicos necesarios e realiza–la hixiene persoal dun paciente ou 
cliente en función do seu estado, idade e/ou situación, informándoo da técnica a realizar e 
respectando a súa intimidade. 

S 

Identificar e aplicar os procedementos técnicos adecuados para realizar a recolleita de 
excretas en función do estado e necesidades do paciente ou cliente 

S 

Adaptar os protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en función do seu 
estado e necesidades 

S 

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

S 

Analizar e preparar os procedementos técnicos necesarios para facilitar a observación e/ou 
exploración médica dun paciente ou cliente en función do seu estado e condicións físicas 
tanto en atención hospitalaria como domiciliaria. 

S 

Identificar as diferentes técnicas de administración de dietas que permitan manter nos 
pacientes unha nutrición adecuada. 

S 

Administrar a alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda. S 

Valorar a influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta eliminación para 
evitar a incidencia negativa no medio ambiente. 

S 

Efectuar a recollida de excretas e elaborar o balance hídrico do paciente/cliente S 

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

S 

Preparar a medicación aplicando os criterios de equivalencia necesarios para a preparación 
de medicación 

S 

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

S 

Analizar as técnicas de asistencia sanitaria de urxencia determinando e aplicando a máis 
adecuada en función da situación e estado do paciente 

S 

Aplicar, utilizar e realizar as técnicas necesarias dos coidados postmortem. S 

Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu contorno, 
durante a aplicación dos coidados básicos de enfermería 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

4.1.3 Contidos 

Contidos 
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CONTIDOS CONCEPTUAIS 

▪ Hixiene e aseo do enfermo  

Coidados afectivos e de comunicación. 

▪ Mobilización, traslado e deambulación de pacientes 

Principios anatómico–fisiolóxicos de sostén e movemento. Posicións anatómicas. Indicacións.  

Úlceras por presión: etioloxía, signos de alarma e medidas de prevención.  

▪ Principios de dietética  

Formas e materiais de administración da alimentación  

Balance hídrico. Material empregado na súa determinación 

▪ Administración de medicación 

Vías de administración de medicamentos. Anatomía e fisioloxía das zonas utilizadas. 

▪ Primeiros auxilios medicación  

Alteracións da consciencia. Reaccións adversas a tóxicos, fármacos de uso frecuente e/ou velenos. 

Caixas de urxencia. Compoñentes.  

▪ Coidados post mortem  

Signos de morte.  

Técnicas de amortallamento.  

 

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 

▪ Hixiene e aseo do enfermo  

Aplicación de técnicas de aseo: completo e parcial (encamado e non encamado). 

▪ Mobilización, traslado e deambulación de pacientes  

Aplicación de técnicas de prevención e tratamento de úlceras por presión.  

Aplicación de técnicas de dinámica corporal, de mobilización, de traslado e de deambulación. 

▪ Preparación á exploración médica. Constantes vitais  

Preparación dos materiais para os distintos tipos de exploración médica.  

Aplicación de técnicas de posicionamento do paciente para a exploración médica.  

Aplicación de osixenoterapia. Aplicación de aerosolterapia.  

▪ Principios de dietética  

Administración de comidas a pacientes.  

Aplicación de técnicas de alimentación enteral e parenteral.  

Elaboración do balance hídrico. Representación gráfica.  

▪ Administración de medicación  

Preparación de medicación e administración de medicamentos por vía oral, rectal e tópica.  

▪ Primeiros auxilios  

Actuación ante diferentes tipos de traumatismos: queimaduras e conxelacións, feridas, hemorraxias, 
contusións, fracturas, luxacións e escordaduras.  

Aplicación de técnicas de inmobilizacións: vendaxes e férulas.  

Aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar ante situacións de asfixia e paro cardíaco.  

Mantemento de caixas de urxencia. 

▪ Coidados posmortem  
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Preparación do cadáver. Realización de técnicas de amortallamento. 

Limpeza e desinfección terminal da unidade do paciente. 

Cumprimentación da documentación e requisitos legais.  

 

CONTIDOS ACTITUDINAIS  

▪ Hixiene e aseo do enfermo 

Respecto á intimidade do paciente. 

▪ Mobilización, traslado e deambulación de pacientes 

Rigor na prevención e tratamento das úlceras por presión. 

Comprensión cara á situación do paciente durante a mobilización e o traslado. 

▪ Preparación á exploración médica. Constantes vitais 

Comprensión da ansiedade do paciente ante unha exploración médica 

▪ Principios de dietética 

Motivación do paciente cara á alimentación 

▪ Administración de medicación 

Valoración das pautas de administración da medicación e rigor no seu cumprimento 

Motivación do paciente sobre a importancia do consumo responsable dos medicamentos 

▪ Coidados perioperatorios 

Colaboración na preparación psicolóxica do paciente tanto no preoperatorio 

Sensibilidade ante ás manifestacións de ansiedade, medo, dor do paciente no pre oe no posoperatorio 

▪ Primeiros auxilios 

Actitude de tranquilidade e eficiencia nunha situación de urxencia. 

▪ Coidados post mortem 

Comprensión ante o sufrimento da familia do falecido 

 

4.2 Unidade didáctica  2. Células e tecidos. A pel. Sistema nervioso. Hixiene e aseo do paciente 

4.2.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 Células e tecidos. A pel. Sistema nervioso. Hixiene e aseo do paciente 28 

4.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT1: 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 a realizar e respectando a súa intimidade. 

S 

CT2: Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función do estado e 
necesidades do paciente ou cliente 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 
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Describir a estrutura e fisioloxía da célula eucariota e os 
distintos tipos de tecidos que a forman e as súas 
características. 

1 Células e tecidos 3 

Describir as distintas direccións anatómicas, planos 
corporais e cavidades corporais e localizar correctamente 
cada un dos órganos da cavidade abdominal na súa rexión. 

2 
Consideracións anatómicas 5 

 

 

Describir a anatomo-fisioloxía da pel e anexos cutáneos así 
coma as súas lesións e patoloxías. 

3 

Anatomofisioloxía do sistema tegumentario 7 

Describir a anatomo-fisioloxía do sistema nervioso, así 
como as súas patoloxías 4 

Anatomofisioloxía do sistema nervioso  7 

Describir e realizar as técnicas de aseo xeral e parcial así 
coma a colocación da cuña, botella e cueiro ao paciente 
encamado. 

5 

Aseo do paciente 6 

4.2.4 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 

Describiu a estructura e fisioloxía da célula eucariota e os distintos tipos 
de tecidos que forman e as súas características 

Proba escrita S 10% 

Describiu as distintas direccións anatómicas, planos corporais e 
cavidades corporais e localizouse correctamente cada un dos órganos 
da cavidade abdominal na súa rexión correspondente 

Proba escrita S 20% 

Describiu a anótomo-fisioloxía da pel e anexos cutáneos así coma dos 
sistemas nervioso e tegumentario 

Proba escrita S 50% 

Describiu as técnicas de aseo xeral e parcial así coma a colocación da 
cuña, botella e pañales ao paciente encamado. 

Proba teórico-práctica S 20% 

4.2.5 Contidos 

Contidos 

• Principios anótomo- fisiolóxicos da célula. Tecidos. 

• Direccións anatómicas, planos corporais e cavidades corporais. 

• Aplicación de técnicas de aseo: completo e parcial (encamado e non encamado).  

• Principios anatomo- fisiolóxicos da pel e anexos cutáneos. Fundamentos de hixiene corporal. 

• Principios anatomo-fisiolóxicos dos sistema nervioso. 

• Respecto a intimidade do paciente. 
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4.2.6 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  

Células e tecidos Explicación    Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 3 

Consideracións anatómicas Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 5 

Anatomofisioloxía do sistema 
tegumentario 

Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 7 

Anatomofisioloxía do sistema 
nervioso  

Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 7 

Aseo do paciente Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Observación 6 

TOTAL 28 
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4.3 Unidade didáctica 3. Sistema. Músculo-esquelético. Mobilización, traslado y deambulación 

4.3.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 Sistema músculo-esquelético. Mobilización, traslado e deambulación 8 

4.3.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT3: Adapta-los protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en función do seu estado e necesidades.  N 

CT4: Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas necesidades utilizando os medios de soporte 
precisos segundo o caso.  

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.3.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Identificar a anatomía, fisioloxía e patoloxías do aparato 
locomotor. 

▪ Coñecer os principios da mecánica corporal. 

1 Aparato locomotor 3 

▪ Describir as diferentes posicións que pode adoptar o 
paciente encamado. 

▪ Realizar a mobilización do paciente encamado 
manualmente e con grúas. 

2 Posicións do paciente encamado 3 

▪ Describir o traslado do paciente en cadeira de rodas, cama 
ou padiola. 

▪ Describir e realizar as técnicas de axuda a deambulación, 
sen dispositivos técnicos, con muletas ou con andador. 

3 Técnicas de mobilización de pacientes 2 

4.3.4 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 

Identificou a anatomía, fisioloxía e patoloxías do aparato locomotor Proba escrita S 50% 

Coñecéronse os principios da mecánica corporal. Proba escrita S 10% 

Describíronse as diferentes posicións que pode adoptar o paciente 
encamado. 

Proba escrita S 20% 

Describiu o traslado do paciente en cadeira de rodas, cama ou padiola Proba escrita S 10% 

Describíronse e realizáronse as técnicas de axuda a deambulación, sen 
dispositivos técnicos, con muletas e con andador 

Proba escrita S 10% 

4.3.5 Contidos 

Contidos 

▪ Aplicación de técnicas de dinámica corporal, de mobilización, de traslado e de deambulación. 

▪ Principios anatomo-fisiolóxicos de sostén e movemento. Posicións anatómicas. Indicacións. 

▪ Principios da mecánica corporal. 

▪ Patoloxías do aparello locomotor. 

▪ Respecto a intimidade do paciente. 

▪ Comprensión cara á situación do paciente durante a mobilización e traslado. 
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4.3.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Aparato locomotor Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 3 

Posicións do paciente encamado Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 3 

Técnicas de mobilización de 
pacientes 

Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 2 

TOTAL 8 
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4.4 Unidade didáctica 4. Úlceras por presión 

4.4.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 Úlceras por presión 8 

4.4.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT3- Adapta–los protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou cliente en función do seu estado e necesidades. N 

 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

 

4.4.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Describir os mecanismos de produción das úlceras 
por presión e os lugares anatómicos de aparición 
máis frecuente. 

▪ Identificar os distintos estadios das UPP. 

▪ Interpretar as escalas para valorar o risco de ter 
UPP.  

1 Valoración das UPP 3 

▪ Describir as principais medidas preventivas para 
evitar a aparición de úlceras por presión. 

2 Prevención das UPP 3 

▪ Describir os distintos tratamentos para as UPP. 3 Tratamento das UPP 2 

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

Proba escrita S 20% 

Identificáronse distintos estadios das UPP. Proba escrita S 20% 

Interpretáronse as escalas para valorar o risco de ter UPP. Proba escrita S 20% 

Describíronse as principais medidas preventivas para evitar a aparición de 
úlceras por presión. 

Proba escrita S 20% 

Describíronse os distintos tratamentos para as UPP. Proba escrita S 20% 

4.4.5 Contidos 

Contidos 

▪ Aplicación de técnicas de prevención e tratamento de úlceras por presión. 

▪ Etioloxía das úlceras por presión. 

▪ Estadiaxe das úlceras por presión. 

▪ Localización das úlceras por presión. 

▪ Valoración do risco de padecer UPP mediante a utilización de escalas. 
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4.4.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Valoración das UPP Explicación    Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

PROBA ESCRITA 3 

Prevención das UPP Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

PROBA ESCRITA 3 

Tratamento das UPP Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

PROBA ESCRITA 2 

TOTAL 8 
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4.5 Unidade didáctica 5. Aparello cardiorrespiratorio. Coidados respiratorios 

4.5.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 Aparello cardiorrespiratorio. Coidados respiratorios 8 

4.5.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT5: 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. 

N 

 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.5.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

▪ Describir a anatomía e fisioloxía do aparato 
cardiorrespiratorio. 

▪ Describir as patoloxías do aparato cardiovascular. 

1 Anatomofisioloxía dos aparatos cardiovascular e 
respiratorio 

4 

▪ Describir as técnicas básicas de fisioterapia 
respiratoria. 

2 Fisioterapia respiratoria 1 

▪ Identificar cando está indicada a administración de 
osíxeno e os distintos dispositivos para a 
osixenoterapia e aerosolterapia. 

▪ Describir as distintas modalidades da ventilación 
mecánica e as súas posibles complicacións. 

3 Oxixenoterapia e ventiloterapia 2 

▪ Describir a técnica de aspiración de secrecións. 

▪ Describir os coidados ao paciente con intubación 
endotraqueal e con traqueotomía. 

4 Aspiración de secrecións respiratorias 1 

4.5.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Describiuse a anatomía e fisioloxía do aparello cardiorrespiratorio. Proba escrita S 10% 

Describíronse as patoloxías do aparello cardiovascular e respiratorio. Proba escrita S 10% 

Describíronse as técnicas básicas de fisioterapia respiratoria. Proba escrita S 10% 

Identificouse cando está indicada a administración de osíxeno e os distintos 
dispositivos para a osixenoterapia e aerosolterapia. 

Proba escrita S 20% 

Describíronse as distintas modalidades da ventilación mecánica e as 
posibles complicacións da ventilación mecánica. 

Proba escrita S 20% 

Describíronse os coidados ao paciente con intubación endotraqueal e con 
traqueotomía. 

Proba escrita S 20% 

Describiuse a técnica de aspiración de secrecións. Proba escrita S 10% 

4.5.5 Contidos 

Contidos 

▪ Anatomía do aparello cardiovascular. 
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Contidos 

▪ Fisioloxía do aparello cardiovascular. 

▪ Patoloxía cardiovascular. 

▪ Anatomía do aparello respiratorio. 

▪ Fisioloxía do aparello respiratorio. 

▪ Patoloxía respiratoria. 

▪ Fisioterapia respiratoria. 

▪ Aplicación de osixenoterapia. 

▪ Ventilación mecánica. 

▪ Aspiración de secrecións. 

▪ Coidados do paciente con intubación endotraqueal. 

▪ Coidados do paciente con traqueotomía 
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4.5.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Anatomofisioloxía dos aparatos 
cardiovascular e respiratorio 

Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

Fisioterapia respiratoria Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 1 

Oxixenoterapia e ventiloterapia Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 2 

Aspiración de secrecións 
respiratorias 

Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 1 

TOTAL 8 
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4.6 Unidade didáctica 6. Constantes vitais. Follas de rexistro  

4.6.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 Constantes vitais. Follas de rexistro 22 

4.6.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT6: Realiza-la toma de constantes vitais e efectua-lo seu rexistro gráfico. S 

CT2: Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función do estado e 
necesidades do paciente ou cliente 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.6.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Definir as constantes vitais e os seus valores de 
normalidade. 

Aplicar as técnicas para a toma das constantes vitais 
(temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, tensión arterial 
e saturación de osíxeno) con diferentes dispositivos. 

1 As constantes vitais 11 

Describir a gráfica hospitalaria con todos os seus 
apartados. 

Confeccionar unha gráfica de rexistro de constantes vitais a 
partir de valores supostos. 

Anotar os valores obtidos para o balance hídrico, 
elaborando o rexistro gráfico oportuno 

2 Gráficas hospitalarias 11 

4.6.4 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 as constantes vitais e os seus valores de normalidade e os 
precedementos para a súa medición. 

Proba escrita S 25% 

Aplicáronse as técnicas para a toma das constantes vitais (temperatura, 
pulso, frecuencia respiratoria, tensión arterial e saturación de osíxeno) con 
diferentes dispositivos. 

Proba escrita S 25% 

Describiuse a gráfica hospitalaria con todos os seus apartados. Proba escrita S 15% 

Confeccionouse unha gráfica de rexistro de constantes vitais a partir de 
valores supostos. 

Proba escrita S 25% 

Anotáronse os valores obtidos para o balance hídrico, elaborando o rexistro 
gráfico oportuno 

Proba escrita S 10% 

4.6.5 Contidos 

Contidos 

▪ As constantes vitais: temperatura, pulso, a respiración, a tensión arterial, a presión venosa central e a saturación de osíxeno. Materiais 
necesarios para a súa toma. 

▪ Valores normais das constantes vitais. 

▪ Técnicas para a toma das constantes vitais. 

▪ Gráficas e follas de rexistro. Tipos 
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Contidos 

▪ Rexistro das constantes vitais. 

▪ O balance hídrico e o rexistro das entradas e saídas. 
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4.6.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

As constantes vitais Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 11 

Gráficas hospitalarias Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 11 

TOTAL 

22 s
e
s
i
ó
n
s 
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4.7  Unidade didáctica 7. O aparello urinario 

4.7.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 O aparello urinario 8 

4.7.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT5: 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. 

N 

 

CT2: Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función do estado e 
necesidades do paciente ou cliente. 

N 

CT10: Efectua-la recollida de excretas e elabora-lo balance hídrico do paciente/cliente. N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.7.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Describir a anatomía e fisioloxía do aparello urinario. 

Describir a patoloxía renal e as alteracións da función urinaria. 

Describir as medidas hixiénicas e utensilios utilizados para a 
incontinencia urinaria. 

Describir a técnica de sondaxe vesical e identificar os materias 
empregados na sondaxe vesical, así coma os diferentes tipos 
de sonda e os coidados ó paciente sondado. 

Realizar o cambio da bolsa de diurese. 

Describir e realizar a técnica de recollida de ouriños en 
diferentes situacións. 

Describir as técnicas de depuración extrarrenal e as funcións 
da auxiliar de enfermería nestas técnicas. 

1 Anatomía, fisioloxía e patoloxía do aparello urinario 4 

2 Sondaxe vesical 4 

4.7.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Describiuse a anatomía e fisioloxía do aparello urinario. Proba escrita S 30% 

Describiuse a patoloxía renal e as alteracións da función urinaria. Proba escrita S 15% 

Describíronse as medidas hixiénicas e utensilios utilizados para a 
incontinencia urinaria. 

Proba escrita S 15% 

Describiuse a técnica de sondaxe vesical e identificáronse os materias 
empregados na sondaxe vesical, así coma os diferentes tipos de sonda e os 
coidados ao paciente sondado. 

Proba escrita S 10% 

Realizouse o cambio de bolsa de diureses. Proba escrita S 10% 

Describiuse e realizouse a técnica de recollida de ouriños en diferentes 
situacións. 

Proba escrita S 10% 

Describiuse e realizouse a técnica de recollida de ouriños en diferentes 
situacións. 

 

Proba escrita S 10% 
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4.7.5 Contidos 

Contidos 

▪ Anatomo-fisioloxía do aparello urinario. 
▪ Patoloxía renal e alteracións da función urinaria. 
▪ O pacinte incontinente. Colectores urinarios. 
▪ A sondaxe vesical. Tipos e técnica. Coidados. Bolsa de diureses. 
▪ Técnicas de recollida de ouriños segundo a idade do paciente por distintos métodos. 
▪ Técnicas de depuración extrarrenal. 
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4.7.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Anatomía, fisioloxía e patoloxía 
do aparello urinario 

explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

Sondaxe vesical explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

TOTAL 8 
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4.8 Unidade didáctica 8. O aparello dixestivo. Nutrición e dietética 

4.8.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

8 O aparello dixestivo. Nutrición e dietética 8 

4.8.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT2: Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para realiza-la recolleita de excretas en función do estado e 
necesidades do paciente ou cliente. 

 

N 

CT5: 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. 

N 

CT7: Identifica-las diferentes técnicas de administración de dietas que permitan manter nos pacientes unha nutrición ade-
cuada. 

S 

CT8: Administra-la alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda. S 

CT9: Valora la influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta eliminación para evitar a incidencia negativa 
no medio ambiente 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.8.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Describir a anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. 

Describir as patoloxías do aparello dixestivo. 

Describir e practicar a técnica do sondaxe rectal e a 
administración de enemas. 

Definir os distintos tipos de estomas así coma as complicacións 
dos mesmos e os sistemas colectores. 

Describir o coidado da pel do paciente ostomizado. 

Seleccionar o material necesario para o sondaxe nasogástrico 
e realizar a fixación da sonda. 

Describir as causas e os tipos de vómitos e a actuación ante os 
vómitos. 

Definir a nutrición e describir a clasificación dos nutrientes. 
Describir as necesidades nutricionais e a alimentación equili-
brada. 
Describir as diferencias entre os distintos tipos de dietas. 
Describir as distintas técnicas de axuda na alimentación. 

Describir as técnicas, indicacións e complicacións da 
alimentación enteral 

1 Aparato dixestivo 4 

2 Nutrición e dietética 4 

4.8.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Describiuse a anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. Proba escrita S 15% 

Describíronse as patoloxías do aparello dixestivo. Proba escrita S 10% 

Describiuse a técnica do sondaxe rectal e a administración de enemas Proba escrita S 5% 

Definíronse os distintos tipos de estomas así coma as complicacións dos 
mesmos e os sistemas colectores. 

Proba escrita S 5% 

Describiuse o coidado da pel do paciente ostomizado. Proba escrita S 5% 
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Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Describiuse o material necesario para o sondaxe nasogástrico e a fixación 
da sonda 

 

Proba escrita S 5% 

Describíronse as causas e os tipos de vómitos e a actuación ante os vómi-
tos. 

 

Proba escrita S 5% 

Definiuse a nutrición e describiuse a clasificación dos nutrientes. Proba escrita S 15% 

Describíronse as necesidades nutricionais e a alimentación equilibrada. Proba escrita S 15% 

Describíronse as diferencias entre os distintos tipos de dietas. Proba escrita S 10% 

Describíronse as distintas técnicas de axuda na alimentación. Proba escrita S 5% 

Describíronse as técnicas, indicacións e complicacións da alimentación 
enteral. 

Proba escrita S 5% 

4.8.5 Contidos 

Contidos 

▪ Anatomía e fisioloxía do aparello dixestivo. 
▪ Patoloxía mais relevante do aparello dixestivo. 
▪ As feces: volume, consistencia, color e variacións na súa composición. 
▪ Técnicas de sondaxe rectal e administración de enemas. 
▪ O paciente ostomizado: Tipos de estomas, complicacións e dispositivos para o coidado dos mesmos. 
▪ A sonda nasogástrica: técnica de fixación. 
▪ O vómito: causas e tipos 
▪ Nutrición : Conceptos básicos. Clasificación de los nutrientes 
▪ Necesidades nutricionais 
▪ Dietética 
▪ Procedementos de axuda en la alimentación 
▪ Alimentación enteral. Indicacións, técnicas y complicacións 
▪ Alimentación parenteral 
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4.8.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Aparato dixestivo Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

Nutrición e dietética Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

TOTAL 8 
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4.9 Unidade didáctica 9. Aparello reprodutor 

4.9.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

9 Aparello reprodutor 20   

4.9.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT5: 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. 
 

 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.9.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Describir a anatomo-fisioloxía do aparello reprodutor masculino 
e feminino. 

1  Anatomo-fisioloxía do aparello reprodutor 5 

Describir as patoloxías más frecuentes do aparello reprodutor 
masculino e feminino. 

2 Patoloxías do aparello reprodutor 
 

5 

Describir as características do embarazo, parto e puerperio 
Describir as actividades da auxiliar de enfermería en relación co 
embarazo, parto y puerperio. 

 

3 

 
Embarazo, parto e puerperio 
 

10 

4.9.4 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 

 Describiu a anatomo-fisioloxía do aparello reprodutor masculino e feminino. 
 
 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 
 

S 20% 

 Descriiur as patoloxías más frecuentes do aparello reprodutor masculino e 
feminino. 
 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 
 

S 40% 

Describiu as características do embarazo, parto e puerperio. 
Utilizou adecuadamente o vocabulario científico. 
 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 
 

S 20% 

Describiu as actividades da auxiliar de enfermería en relación co embarazo, 
parto y puerperio. 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 

S 20% 

4.9.5 Contidos 

Contidos 

▪ Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor 
▪ O embarazo: seguimento, atención a embarazada. Función da/o TCAE. 
▪ Coidados especiais durante o embarazo. 
▪ O parto. Función del TCAE durante o parto. 
▪ O puerperio. Función da/o TCAE durante o puerperio. 
▪ Patoloxías del aparato xenital masculino e feminino. 
▪ Enfermidades de transmisión sexual. 
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4.9.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Anatomo-fisioloxía do aparello 
reprodutor  

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Actividades realizadas Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

Patoloxías do aparello reprodutor 
▪  

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

 
Embarazo, parto e puerperio 
▪  

Explicación con axuda da 
presentación 

 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

10 

TOTAL 20 



Páxina 31 de 50 

 

4.10 Unidade didáctica 10. Coidados ó recén nacido 

4.10.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

10 Coidados ó recén nacido 22 

4.10.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT11: Analiza–los procedementos necesarios e realiza–la hixiene, alimentación e coidados da nai e do neonato segundo os 
protocolos establecidos. 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.10.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Definir as características anatómicas dos recién nacidos. 
Definir as características fisiolóxicas dos recién nacidos. 
Describir a valoración inicial do recén nado mediante o test de 
Apgar. 

1 Características e valoración inicial do neonato. 
 

5 

Describir os primeiros coidados do recén nado. 
Describir a hixiene e o vestido do recén nado. 

2 Coidados do recén nado 
 
 

5 

Describir as vantaxes da lactancia materna para a nai e para o 
neno así coma as mellores técnicas para dar o peito. 
Describir os diferentes tipos de leite artificial e a preparación de 
biberóns. 
 

 

3 

 
Alimentación do neonato 
 
 

5 

Describir as técnicas para medir o peso e talla do bebé e inter-
pretar a táboa de percentís e o calendario vacinal. 

4 Seguemento do recién nado 
 

5 

Describir as actividades para previr a morte súbita do lactante. 5 Síndrome da morte súbita do lactante 2 

4.10.4 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 

 Definiu as características anatómicas dos recién nados. - Proba teorico-práctica S 10% 

 Definiu as características fisiolóxicas dos recién nacidos. - Proba teorico-práctica S 10% 

Describiu a valoración inicial do recién nacido mediante o test de Apgar. 
 
 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 

S 20% 

Describiu os primeiros coidados do recén nacido. 
 

- Táboa de observación do 
profesor  
- Proba teorico-práctica 

S 20% 

Describiu as vantaxes da lactancia materna para a nai e para o/a neno/a así 
coma as mellores técnicas para dar o peito. 

- Proba teorico-práctica 
S 10% 

Describiu os diferentes tipos de leite artificial e a preparación de biberóns - Proba teorico-práctica S 10% 

Describiu as técnicas para medir o peso e talla do bebé e interpretáronse as 
táboas de percentís e o calendario de vacinas. 

- Proba teorico-práctica 
S 10% 

Describiu as actividades para prevenir a morte súbita do lactante. 
Utilizou adecuadamente o vocabulario científico. 

- Proba teorico-práctica 
S 10% 
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4.10.5 Contidos 

Contidos 

▪ O recén nacido. Características anatómicas e fisiolóxicas dos recén nacidos. 
▪  Valoración inicial e primeiros coidados do recén nacido. 
▪ Coidados xerais do recén nacido: Hixiene e vestido. 
▪  Alimentación do recén nacido: Lactancia materna e lactancia artificial. 
▪ Seguimento do lactante:  O peso e a talla. O calendario de vacinacións. 
▪  Síndrome da morte súbita do lactante. 
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4.10.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

▪ Valoración do neonato e test 
de Apgar 

 

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Supostos prácticos 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

▪ Función da/o TCAE no se-
guimento e nos coidados 
▪ Coidados do recén nado 

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Supostos prácticos 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

▪ A lactancia materna. 
▪ Preparación de biberóns. 

Explicación con axuda da 
presentación 

 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Supostos prácticos 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

▪ Controis do recén nado e do 
bebé 
 

Explicación con axuda da 
presentación 

 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Supostos prácticos 

Co-avaliación positiva 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

5 

▪ Morte súbita do lactante 
 

Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

Participar nos recoñecementos de 
imaxes da presentacion 

Supostos prácticos 

Co-avaliación positiva 

Actividades realizadas 

Prácticas realizadas 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

2 

TOTAL 22 
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4.11 Unidade didáctica 11. O paciente ancián. O paciente terminal 

4.11.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

11 O paciente ancián. O paciente terminal 8 

4.11.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT17: Aplicar, utilizar e realiza–las técnicas necesarias dos coidados postmortem. S 

CT18: Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu contorno, durante a aplicación dos 
coidados básicos de enfermería. 

 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.11.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Definiu o envellecemento e a esperanza de vida. 
Describiu o proceso biolóxico do envellecemento identificándo-
se os cambios biolóxicos, psíquicos e sociais. 
Describiu os servizos sanitarios que prestan asistencia ós 
anciás. 
Describiu diferentes escalas para realizar unha valoración 
xeriátrica. 
Describiu os coidados da auxiliar de enfermería ao paciente 
ancián. 
Utilizou adecuadamente o vocabulario científico. 

1 Paciente ancián 4 

- Definiu paciente terminal, enfermidades terminais e coidados 
paliativos. 
- Describiu as reaccións do paciente e dos familiares ante unha 
enfermidade terminal. 
- Definiu o duelo: fases manifestacións e tipos. 
- Definiu o proceso de agonía. 
- Describiu os protocolos de enfermería relacionados co enfer-
mo terminal. 
- Describiu os coidados postmórtem. 
- Describiu os signos da morte. 
- Definiu o testamento vital. 
- Describiu os protocolos de actuación na doazón de órganos. 
- Utilizou adecuadamente o vocabulario científico. 

2 Paciente terminal 4 

4.11.4 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 o envellecemento e a esperanza de vida. Proba escrita S 8% 

Describiuse o proceso biolóxico do envellecemento identificándose os 
cambios biolóxicos, psíquicos e sociais. 

Proba escrita S 8% 

Describíronse os servizos sanitarios que prestan asistencia ós anciás. Proba escrita S 8% 

Describíronse diferentes escalas para realizar unha valoración xeriátrica. Proba escrita S 8% 

Describíronse os coidados da auxiliar de enfermería ao paciente ancián. Proba escrita S 8% 

Definiuse paciente terminal, enfermidades terminais e coidados paliativos. Proba escrita S 8% 

Describíronse as reaccións do paciente e dos familiares ante unha 
enfermidade terminal. 

Proba escrita S 8% 
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Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Definiuse o proceso de agonía. Proba escrita S 8% 

Describíronse os protocolos de enfermería relacionados co enfermo 
terminal. 

Proba escrita S 8% 

Describíronse os signos da morte. Proba escrita S 8% 

Definiuse o duelo: fases manifestacións e tipos. Proba escrita S 8% 

Describíronse os coidados postmórtem. Proba escrita S 4% 

Describíronse os protocolos de actuación na donación de órganos. Proba escrita S 8% 

4.11.5 Contidos 

Contidos 

▪ Envellecemento e esperanza de vida 
▪ Conceptos básicos sobre o ancián: Ancián san, ancián enfermo, paciente xeriátrico, xerontoloxía, xeriatría. 
▪  O proceso biolóxico do envellecemento. Cambios biolóxicos, cambios psíquicos e cambios sociais. 
▪ Servizos sociosanitarios: Unidades de hospitalización e outros establecementos ou sistemas de apoio. 
▪ Valoración xeriátrica. Escalas. 
▪ Coidados da auxiliar de enfermería en anciáns institucionalizados e nos que que viven só. 
▪ Envellecemento e esperanza de vida 
▪ Conceptos básicos sobre o ancián: Ancián san, ancián enfermo, paciente xeriátrico, xerontoloxía, xeriatría. 
▪  O proceso biolóxico do envellecemento. Cambios biolóxicos, cambios psíquicos e cambios sociais. 
▪ Servizos sociosanitarios: Unidades de hospitalización e outros establecementos ou sistemas de apoio. 
▪ Valoración xeriátrica. Escalas. 
▪ Coidados da auxiliar de enfermería en anciáns institucionalizados e nos que que viven só. 
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4.11.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Ppaciente ancián Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón  

Proba escrita 4 

Paciente terminal Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

TOTAL 8 
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4.12 Unidade didáctica 12. O paciente cirúrxico 

4.12.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

12 O paciente cirúrxico 8 

4.12.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT15: Colaborar na atención preoperatoria e postoperatoria do paciente aplicando os coidados físicos e psicolóxicos 
adecuados. 

S 

CT18: Comprender e ter sensibilidade ante o estado emocional do paciente e do seu contorno, durante a aplicación dos 
coidados básicos de enfermería. 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.12.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

- Definir os distintos tipos de cirurxía. 1 A cirurxía 1 

- Describir os coidados preoperatorios de enfermería. 
- Describir os coidados intraoperatorios de enfermería. 
- Describir os coidados postoperatorios de enfermería. 

2 Coidados perioperatorios ao paciente cirúrxico. 3 

- Describir os coidados da ferida cirúrxica e as súas posibles 
complicacións. 

3 A ferida cirúrxica 
 

2 

- Describir os distintos tipos de drenaxe e os coidados de en-
fermería nos drenaxes. 

4 Os drenaxes. 
 

2 

4.12.4 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 

Definiu os distintos tipos de ciruxías. - Proba escrita.  S 10% 

Describiu os coidados pre, intra e postoperatorios de enfermería - Proba escrita.  S 30% 

Describiu os coidados da ferida cirúrxica e as súas posibles complicacións 
 
 

- Proba escrita.  
S 30% 

Describiu os distintos tipos de drenaxe e os coidados de enfermería nos 
drenaxes. 
 

- Proba escrita.  
S 30% 

4.12.5 Contidos 

Contidos 

▪ A cirurxía 
▪ Coidados perioperatorios ao paciente cirúrxico 

      Coidados preoperatorios de enfermería 
      Coidados intraoperatorios de enfermería 
      Coidados posoperatorios de enfermería. O postoperatorio inmediato o postoperatorio tardío 

▪ Coidado de la ferida cirúrxica 
▪ Drenaxes. Tipos de drenaxes. Coidados de enfermería nos drenaxes 
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4.12.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

▪ Cales on os tipos de ciruxías 

 
Exposición  de contidos,con apoio de 
proxección de imaxes. 

.Elaboración de exercicios . 

 

 Actividades realizadas Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

1 

▪ Coidados pre, intra e post 
operatorios 

 Exposición  de contidos,con apoio de 
proxección de imaxes. 

.Elaboración de exercicios . 

 

 Actividades realizadas 

 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

3 

▪ Qué é e tipos de feridas 
cirúrxicas 

Exposición  de contidos,con apoio de 
proxección de imaxes. 

.Elaboración de exercicios . 

 

 Actividades realizadas 

 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

2 

▪ Qué son os drenaxes 
 

Exposición  de contidos,con apoio de 
proxección de imaxes. 

.Elaboración de exercicios . 

  Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

2 

TOTAL 8 
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4.13 Unidade didáctica 13. Probas diagnósticas. Terapéutica farmacéutica 

4.13.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

13 Probas diagnósticas. Terapéutica farmacéutica 8 

4.13.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT5: 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. 
 

 

N 

CT12: Interpretar ordes de tratamento, precisando a vía de administración e o material para utilizar en función da técnica a 
aplicar. 

S 

CT13: Prepara-la medicación aplicando os criterios de equivalencia necesarios para a preparación de medicación. S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.13.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

- Describir as características da sala de exploración e o material 
da sala 
- Describir as bases da exploración médica. 
- Describir as características das probas diagnósticas 
- Describir o material necesario para cada tipo de proba. 
- Describir a recollida, transporte e conservación das mostras 
biolóxicas 
- Utilizar adecuadamente o vocabulario científico. 

1 Probas diagnósticas 4 

Describir a orixe e composición dos medicamentos. 
Describir cada unha das fases da farmacocinética. 
Describir as vías de administración dos fármacos. 
Describir as técnicas de administración de medicamentos 
segundo as diferentes vías de administración. 
Describir os posibles erros na administración da medicación. 
Clasificar os fármacos en función do aparato onde exercen a 
súa función. 
Describir os efectos indesexables que poden producir os fár-
macos. 

2  Terapéutica farmacéutica 
 

4 

4.13.4 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 da sala de exploración e o material da sala. Proba escrita S 10% 

Describíronse as bases da exploración médica. Proba escrita S 10% 

Describíronse as características das probas diagnósticas Proba escrita S 10% 

Describiuse o material necesario para cada tipo de proba. Proba escrita S 10% 

Describiuse a recollida, transporte e conservación das mostras biolóxicas Proba escrita S 10% 

Describiuse a orixe e composición dos medicamentos. Proba escrita S 2% 

 Describíronse cada unha das fases da farmacocinética. Proba escrita S 3% 

Describíronse as vías de administración dos fármacos. - Proba escrita S 10% 
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Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Clasificáronse os fármacos en función do aparato onde exercen a súa fun-
ción. 

- Proba escrita S 10% 

Describíronse as técnicas de administración de medicamentos segundo as 
diferentes vías de administración. 
 

Proba escrita 
S 10% 

Describíronse os posibles erros na administración da medicación. 
 

Proba escrita S 10% 

Describíronse os efectos indesexables que poden producir os fármacos. 
 

- Proba escrita S 5% 

4.13.5 Contidos 

Contidos 

▪ A exploración médica. A consulta ou sala de exploración 
▪ Exploración do paciente 
▪ Diagnóstico pola imaxe 
▪ Estudos mediante impulsos eléctricos 
▪ Estudos de mostras biolóxicas 
▪ Probas funcionais 

▪ Orixe e composición dos medicamentos 
▪ Farmacocinética e farmacodinamia 
▪ Vías de administración de medicamentos 
▪ Clasificación farmacolóxica 
                          Administración de medicamentos 
                          Administración de medicamentos por vía oral 
                          Administración de medicamentos por vía sublingual 
                          Administración de medicamentos por vía tópica 
                          Administración de medicamentos por vía respiratoria 
                          Administración de medicamentos por vía rectal. 
                          Administración de medicamentos por vía vaxinal 
                         Administración de medicamentos por vía parenteral 
▪ Erros de medicación 
▪ Toxicidade dos fármacos 

▪ Punto SIGRE: sistema integrado de xestión e recollida de envases 
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4.13.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Probas diagnósticas Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

Terapéutica farmacéutica Explicación   Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 4 

TOTAL 8 
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4.14 Unidade didáctica 14. Termoterapia e hidroterapia 

4.14.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

14 Termoterapia e hidroterapia 12 

4.14.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT14: Aplicar técnicas de hidroterapia segundo o estado do paciente/cliente. S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.14.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Describir os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e 
técnicas de aplicación na termoterapia. 

1  Termoterapia 
 

4 

Describir os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e 
técnicas de aplicación na crioterapia. 

2 Crioterapia 
 

4 

Describir os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e 
técnicas de aplicación na hidroterapia. 

3 Hidroterapia 
 

4 

4.14.4 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 os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e técni-
cas de aplicación na termoterapia. 
 
 
 

- Proba teorico-práctica 

S 30% 

 Describíronse os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e técni-
cas de aplicación na crioterapia. 
 

- Proba teorico-práctica 
 S 30% 

Describíronse os efectos biolóxicos, indicacións, contraindicacións e técni-
cas de aplicación na hidroterapia. 
 

- Proba teorico-práctica 
 S 40% 

4.14.5 Contidos 

Contidos 

▪ Termoterapia 
             Efectos biolóxicos 
             Indicacións y contraindicacións 
             Técnicas de aplicación 
▪ Crioterapia 
             Efectos biolóxicos 
             Indicacións y contraindicacións 
             Técnicas de aplicación 
▪ Hidroterapia 
             Efectos biolóxicos da súa aplicación 
             Indicacións y contraindicacións 
             Técnicas de aplicación 



Páxina 43 de 50 

 

4.14.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

▪ Importancia da termoterapia 

 
Explicación con axuda da 
presentación 

Realizar as actividades do texto 

 

Actividades realizadas Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

4 

▪ Importancia da crioterapia 
 

Explicación con axuda da 
presentación 

 

Realizar as actividades do texto 

 

Actividades realizadas 

 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

4 

▪ Importancia da hidroterapia 
 

Explicación con axuda da 
presentación 

 

Realizar as actividades do texto 

 

Actividades realizadas 

 

Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

▪ Proba escrita 

 

 

4 

TOTAL 12 
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4.15 Unidade didáctica 15. Primeiros auxilios  

4.15.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

15 Primeiros auxilios 8 

4.15.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

CT16: Analizar as técnicas de asistencia sanitaria de urxencia determinando e aplicando a máis adecuada en función da 
situación e estado do paciente. 

 

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.15.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

- Definir o concepto de triaxe. 

- Definir o concepto de emerxencia. 

- Valorar o nivel de conciencia nun paciente 

- Describir o material indispensable que debe estar nun 
botiquín de primeiros auxilios. 

- Describir  e realizar o soporte vital básico. 

- Describir a secuencia de actuación ante unha OVACE no 
adulto. 

- Identificar todo o material necesario para o carro de 
parada. 

- Describir a actuación ante diferentes lesións: hemorraxias, 
queimaduras, feridas e lesións traumatolóxicas. 

1 Primeiros auxilios 8 

4.15.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de  

avaliación 
Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

Describiuse o contido dos carros de parada Proba escrita S 5% 

Explicou os pasos da reanimación cardiopulmonar Proba escrita S 15% 

Describiu 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. 

Proba escrita S 15% 

Describiu a secuencia de actuación ante unha OVACE Proba escrita S 15% 

Explicou os signos e síntomas máis comúns que producen os traumatismos. Proba escrita S 15% 

Explicou o concepto de emerxencia e triaxe Proba escrita S 5% 

Describiu secuencia de actuación ante distintos tipos de hemorraxias Proba escrita S 15% 

Explicou os signos e síntomas máis comúns que producen os traumatismos. 

 
Proba escrita S 15% 

4.15.5 Contidos 

Contidos 

▪ Primeiros auxilios e a triaxe 

▪ Avaliación dunha emerxencia 
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Contidos 

▪ Valoración do entorno e do paciente 

▪ Valoración do nivel de consciencia 

▪ Botiquín de primeiros auxilios 

▪ Soporte vital básico 

▪ O carro de parada 

▪ Hemorraxias 

▪ Feridas 

▪ Queimaduras, causticacións e conxelacións 

▪ Lesións traumatolóxicas 

▪ Contusións 

▪ Esguinces 

▪ Luxacións 

▪ Fracturas 

▪ Mobilización de pacientes politraumatizados 

▪ Vendaxes 
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4.15.6 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 Como e con que se valora 
Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación  

Primeiros auxilios Explicación    Aula virtual, ordenador con 
conexión á Internet, canón 

Proba escrita 8 

TOTAL 8 
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5 Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios 
de cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES    

- Os mínimos esixidos aparecen sinalados para cada unha das unidades didácticas. 

                  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En cada avaliación  a cualificación calcularase da seguinte maneira: 

• Proba/s escrita/s 70%. No caso de facer varios exames por avaliación é necesario un mínimo de 5 sobre 10 en cada un deles. A  nota calcula-
rase coa media aritmética. 

O exame de avaliación incluirá preguntas de desenvolvementoe/ou curtas e/ou tipo test relativas ao temario impartido en cada avalia-
ción. No caso do tipo test, as respostas mal contestadas contan negativo. 

• Actividades prácticas de avaliación ou exame práctico 20%. 

• Actividades de aula 10% 
 
De non poder levarse a cabo actividades de tipo práctico, a porcentaxe (20%) será repartida nos outros dous apartados, de maneira que as 
probas escritas suporán o 80% da nota e as actividades de aula o 20% 

Para poder aplicar as porcentaxes é necesario acadar un 50% en cada un distintos apartados. 

 

Para acadar unha AVALIACIÓN FINAL POSITIVA, o alumno/a terá que superar tódalas avaliacións parciais e poder así considerar aprobado o 
módulo. A nota final será o resultado da media das avaliacións parciais, debendo obter un mínimo de 5 en cada unha delas.   

O alumno que supere o 10% de faltas NON XUSTIFICADAS das horas totais do módulo perderá o dereito a avaliación continua, tendo que rea-
lizar unha proba final extraordinaria sobre os contidos mínimos do módulo. 

  

OBSERVACIONS 

1.-Os exames serán ensinados correxidos e cualificados ao alumnado que o solicite, e quedarán arquivados en poder da profesora. Do mesmo 
xeito os traballos e actividades quedaran arquivados en poder da profesora cando ésta o considere 

2.- Segundo o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comu-
nidade educativa en materia de convivencia escolar “non está permitido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos, salvo en 
casos excepcionais co consentimento previo do profesor”. 

3.-Os alumnos que por superar o número de faltas permitido acade Perda de Dereito a Avaliación Continua pode seguir asistindo a clase igual 
que o resto do alumnado sempre que o desexe. O profesor valorará se o/a alumno/a pode asistir ou non a determinadas prácticas. 

4.-En caso de non poder asistir ó centro debido a situación sanitaria actual seguirase o desenvolvemento da programación vía telemática 
acadando as modificacións que considere oportunas o equipo docente do ciclo. 

 

 

6 Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a  Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Se algún alumno/a non superou algunha das avaliacións parciais, terá oportunidade de recuperala no mes de febreiro ou marzo.  

Previamente á proba de recuperación, a profesora poderá propoñer actividades que axuden ao alumno/a a acadar unha avaliación positiva. 
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6.b Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua 

Perda do dereito á avaliación continua: Os alumnos/as poden perder o dereito á avaliación continua se teñen un número de faltas, sen ser xustifi-
cadas polo departamento,que supere o 10% das sesións de que consta este módulo. 

Neste caso realizarán unha proba extraordinaria no mes de febreiro ou marzo sobre os contidos das unidades didácticas programadas. Constará de 
preguntas de resposta breve e/ou  preguntas tipo test xunto con supostos prácticos ou proba práctica.  

A parte teórica representará o 70% da nota e a práctica o 30%. Para poder aplicar estas porcentaxes é requisito que o alumno supere o 50% 
das preguntas sobre contidos teóricos e tamén o 50% das preguntas sobre cuestións prácticas. 

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

Fará-se un seguimento da programación dunha maneira contínua 

Temos que revisar e reflexionar sobre a nosa intervención e por isto cómpre responder ás preguntas  que nos axuden a mellorar na práctica docen-
te: 

• Se os obxectivos mínimos se axustaron as posibilidades reais das alumnas. 

• Se foron efectivas as actividades realizadas ao longo do curso escolar. 

• Se a actuación na metodoloxía se axustou aos niveis de desenvolvemento do alumnado. 

Revisarase a programación ao remate do curso, nunha reunión de seminario, para avaliar os contidos da mesma, os obxectivos aca-
dados e as dificultades para o seu desenvolvemento, tamén as posibles dificultades de aprendizaxe por parte das/os alumnas/os  nalgu-
nhas unidades. 

Avaliaranse os resultados: 

• Alumnas/os que superaron o módulo. 

• Alumnas/os que non superaron o módulo e os motivos polos que non obtiveron a cualificación desexada. 

 

8 Medidas de atención á diversidade 

8.9 Procedemento para a realización da avaliación inicial 

Avaliación inicial ou  pre-avaliación, que nos permita determinar os coñecementos previos do alumnado, para iniciar a programación do curso 
cunha maior orientación. 

 Debido a diversidade de alumnado, que ingresa anualmente no Ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería , tanto en idade como en coñecemen-
tos, é imprescindible establecer cales son os niveis do grupo y así establecer unha base de inicio da asignatura. Para elo farase unha proba escrita 
de ditos coñecementos xerais da materia sin calificación. E logo farase unha reunión de departamento no que se comentarán os niveis do grupo e 
as medidas a adoptar. 
 

 

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

      Utilizarase  mecanismos para atender  ás peculiaridades individuais que existan ou vaian aparecendo ao longo do proceso formativo: 
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-Orientación individual na realización dos traballos. 

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

-Exercicios adicionais para aqueles que o precisen. 

-Exercicios de resolución  de probas escritas que non foran cualificadas positivamente. 

 

No caso de alumnado con discapacidade motora ou sensorial, atenderíanse as súas necesidades específicas da mellor maneira posible, 
contando coa axuda e coas indicacións do Departamento de Orientación e tamén coa Dirección do centro no relativo á infraestrutura que fose 
necesaria. Hai que ter en conta que o noso centro carece de accesibilidade á meirande parte das aulas ( non hai ascensor, nin posibilidade de 
acceso en cadeira de rodas) ,  incluída a aula utilizada para impartir este módulo.  

No caso de alumnado procedente do estranxeiro e de  que fose necesario paliar as dificultades lingüísticas, procuraríase a súa integración en 
tarefas de grupo ,  proporcionaríaselle preferentemente o  material escrito  ,  utilizaríase a proximidade espacial na aula para facilitar a atención e ó 
final de cada  período lectivo  valoraríase a súa comprensión. Sen perxuízo das medidas de apoio lingüístico que se considerasen . 

 

 

9 Aspectos transversais 

9.a Programación da educación en valores 

 
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. 

▪ Rigurosidade na realización das tarefas. 

▪ Cumplimento 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. 

▪ Apariencia persoal agradable. 

▪ Presentación cuidadosa 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. 

• Interés pola persona usuaria e empatía: 

▪ Cordialidade e amabilidade en relación coas persoas atendidas e os seus acompañantes. 

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

▪ Interés polas necesidades ou demandas expresadas pola persona 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. 
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9.b Actividades complementarias e extraescolares 

Non se contemplan ACF debido á actual situación sanitaria. 

    

10 Observacións 

10.1.-Crise sanitaria 

 
Por mor da  crise sanitaria que estamos a vivir e ante a incerteza de cómo evolucione a situación contemplamos a posibilidade de tres escenarios: normalidade, 

confinamento e semipresencialidade. Independentemente do escenario, dende o comezo do curso empregarase a aula virtual como ferramenta clave para 

comunicarse e colgar os contidos relacionados cas unidades. Neste sentido será necesario confirmar a avaliación inicial que todo o alumnado dispón de ordenador e 

conexión a internet, así como un coñecemento adecuado das ferramentas dixitais. As posibles dificultades serán postas en coñecemento da Xefatura de Estudos. 

 

Escenarios: 

-Normalidade: Implica o desenvolvemento da programación tal e como se especificou con anterioridade e de xeito presencial.  

-Confinamento: Implica a continuación, para todo o alumnado, do proceso de ensino-aprendizaxe de modo telemático. Para iso empregarase fundamentalmente a 

aula virtual (ca que xa estarían familiarizados), o correo electrónico e videoconferencias...De considerarse necesario a impartición de clases vía virtual, manteríanse 

os horarios das sesións presenciais. 

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

nuar cos contidos e a realización de actividades  vía telemática, preferentemente aula virtual. Asemade, disporase de titorías presenciais para todo o alumnado que 

na semana que lle toque traballo telemático poida consultar dúbidas. 

 

Instrumentos de avaliación: 

Serán aqueles que aparecen na programación e os mesmos para os tres escenarios. Porén, ante unha imposibilidade de realización de probas presenciais, será 

necesaria a adaptación das probas ao contexto dixital: aula virtual e/ou videoconferencias. 

 
10.2.-Temporalización 

 
A temporalización da unidade e as actividades é aproximada, podendo variar en orden e duración se así o considera o profesor o longo do curso 
 

10.3.- Uso de teléfonos móviles 

Segundo o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar non está permitido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos , salvo en casos excepcionais 
co consentimento previo do profesor. 

 

En Vigo a 20 de outubro de 2020 

Prof. Inés Santomé Costa 


