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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1.  Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear consiste en obter rexistros gráficos, morfolóxicos

ou funcionais do corpo humano, con fins diagnósticos ou terapéuticos, a partir da prescrición facultativa, utilizando equipamentos de diagnóstico

por imaxe e de medicina nuclear, e asistindo o/a paciente durante a súa estadía na unidade, aplicando protocolos de radioprotección e de garantía

de calidade, así como os establecidos na unidade asistencial.

2. Contorno profesional

As persoas que obteñen o título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear exercen a súa actividade profesional no

sector sanitario público e privado, en unidades de radiodiagnóstico e de medicina nuclear, en centros de investigación e en institutos anatómico-

forenses ou de medicina legal, así como en centros veterinarios e de experimentación animal, e delegacións comerciais de produtos hospitalarios,

farmacéuticos e técnicos de aplicacións en electromedicina. Realizan o seu traballo baixo a supervisión do/da médico/a especialista

correspondente e do/da supervisor/a da instalación, coa correspondente acreditación como operador/a de instalacións radioactivas outorgado polo

Consello de Seguridade Nuclear (CSN).

3. Obxectivos xerais

Os obxectivos xerais do ciclo formativo de grao superior de Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear son os seguintes:

a) Interpretar e formalizar documentación sanitaria, utilizando aplicacións informáticas para organizar e xestionar a área de traballo.

b) Aplicar técnicas de almacenamento na xestión de existencias orientadas a organizar e xestionar a área de traballo.

c) Recoñecer as características anatomofisiolóxicas e patolóxicas básicas, para establecer diferenzas entre imaxes normais e patolóxicas.

d) Identificar os fundamentos físicos das fontes e dos equipamentos xeradores de radiacións ionizantes e non ionizantes, para verificar o

funcionamento.

e) Aplicar procedementos de posta en marcha e mantemento, para verificar o funcionamento do equipamento.

f) Seleccionar protocolos de calidade de seguridade de aplicación na preparación dos equipamentos para verificar o seu funcionamento.

g) Recoñecer os criterios de idoneidade para verificar a calidade das imaxes médicas.

h) Aplicar procedementos de procesamento para obter a calidade de imaxe requirida.

i) Realizar técnicas de administración de contrastes para obter imaxes de acordo co protocolo establecido na unidade.

j) Seleccionar o protocolo de exploración en función da proba solicitada na obtención de imaxes médicas.

k) Determinar e adaptar os procedementos de exploración nos equipamentos para obter imaxes médicas.

l) Recoñecer as necesidades das persoas usuarias e aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial segundo o protocolo da unidade, para asegurar

a confortabilidade e a seguridade.

m) Preparar reactivos, rastrexadores e equipamentos, para obter o radiofármaco.

n) Seleccionar equipamentos e reactivos para realizar técnicas de radioinmunoanálise.

ñ) Relacionar a acción das radiacións ionizantes cos efectos biolóxicos para aplicar procedementos de protección radiolóxica.

o) Interpretar as normas nos procedementos de traballo e a xestión do material radioactivo, para aplicar a protección radiolóxica.

p) Identificar e actuar ante as emerxencias de instalacións radioactivas, para aplicar

procedementos de protección radiolóxica e técnicas de soporte vital básico.

q) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector

e as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

r) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presentan nos procesos e na organización do traballo e

da vida persoal.

s) Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a
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posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver problemas e continxencias.

t) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e

coordinación de equipos de traballo e asegurar o uso eficiente dos recursos.

u) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia nos procesos de comunicación.

v) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propoñendo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, consonte a normativa aplicable nos procesos de traballo, para garantir contornos seguros.

w) Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

x) Identificar e aplicar parámetros de calidade nos traballos e nas actividades que se realizan no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da

avaliación e da calidade e ser capaces de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.

y) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

z) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e

laborais, para participar na cidadanía democrática.

aa) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para desenvolver os valores do principio de

igualdade de trato e non discriminación entre homes e mulleres nin por ningunha outra condición nin circunstancia persoal nin social, así como a

prevención da violencia de xénero e o coñecemento da realidade homosexual, transexual, transxénero e intersexual.

4. UC's asociadas

O módulo de TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA correspóndese ca seguinte unidade de competencia:

 UC2085_3: colaborar na aplicación de tratamentos radiometabólicos e na obtención de resultados por radioinmunoanálise (RIA) en

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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1  Bases químicas e radiofarmacéuticas da medicina nuclear. Radiofármacos e produtos radiofarmacéuticos.Aplicación do
procedemento de
obtención dos
radiofármacos.

20 25

2 Radiofármacos: tipos dispoñibles para o seu uso en medicina nuclear; características; formas físicas, vías de
administración e mecanismos de localización. Preparación dos radiofármacos. Compoñentes dos kits fríos.
Xestión de existencias e condicións de almacenamento. Marcación de kits fríos. Técnicas de marcación celular.
Dispensación do radiofármaco identificado.

 Determinación do
procedemento de
marcación do
radiofármaco.

17 20

3  Recepción, conservación e almacenamento de mostras biolóxicas.  Concepto e fundamentos teóricos de
radioinmunoanálise. Características do RIA. Reactivos principais, antíxenos, anticorpos e rastrexadores.

Aplicación de técnicas
de
radioinmunoanálise.

15 20

4 Principais radiofármacos de uso terapéutico.  Requisitos administrativos e asistenciais para o inicio do
tratamento.  Tratamento radioisotópico da dor ósea metastática: indicacións; procedemento terapéutico;
complicacións.

 Preparación do
tratamento
radioisotópico.

17 25

5 Estrutura, organización e funcionamento dunha unidade de internamento. ¿ Características e condicións dunha
habitación radioprotexida. ¿ Información e preparación do/da paciente ante un tratamento de terapia
metabólica

Medidas para adoptar
en unidade de terapia
radiometabólica.

15 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Aplicación do procedemento de obtención dos radiofármacos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Aplica o procedemento de obtención dos radiofármacos utilizados nas exploracións, identificando o proceso de produción e de obtención dos radionúclidos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describiuse o proceso de solicitude, recepción, renovación e almacenamento na gammateca do material radioactivo

CA1.2 Definíronse os fundamentos e os métodos de produción de radionúclidos empregados con fins médicos

CA1.3 Describiuse a finalidade e a estrutura do xerador isotópico, do reactor nuclear e do ciclotrón

CA1.4 Describiuse o procedemento de elución do xerador 99Mo/99mTc e o de produción de isótopos no ciclotrón e no reactor

CA1.5 Definiuse o proceso de verificación do control de calidade do isótopo procedente do xerador, do reactor e do ciclotrón

CA1.6 Púxose a punto o activímetro para medir a actividade do isótopo

CA1.7 Calculouse a actividade das doses que se vaian preparar en función do seu decay

CA1.8 Interpretáronse as normas de seguridade e da protección ambiental neste tipo de actividade

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bases químicas e radiofarmacéuticas da medicina nuclear. Radiofármacos e produtos radiofarmacéuticos.

 Material radioactivo: solicitude, recepción e reposición. Almacenamento na gammateca.

 Produción de radionúclidos: fundamentos e métodos.

 Xeradores de radionúclidos. Xerador 99Mo/99mTc. Elución. Propiedades e vantaxes do 99mTc.

 Ciclotrón: estrutura e funcionamento. Produción de isótopos emisores de positróns e outros radionúclidos

 Obtención de radionúclidos no reactor nuclear.

 Control de calidade do isótopo: fisicoquímico, radiolóxico e biolóxico.

 Activímetro: funcionamento. Cálculo da actividade do isótopo e das doses para preparar.

 Normas de seguridade e de protección radiolóxica na obtención e na manipulación de produtos radiofarmacéuticos

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2  Determinación do procedemento de marcación do radiofármaco. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina o procedemento de marcaxe do radiofármaco, tendo en conta a relación do radionúclido co vector químico SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Diferenciáronse os tipos de radiofármacos e a súa utilización clínica

CA2.2 Analizáronse as principais características dos radiofármacos

CA2.3 Identificáronse os principais vectores químicos utilizados na marcaxe do radiofármaco

CA2.4 Determináronse os compoñentes e as condicións de almacenamento dos kits fríos

CA2.5 Realizouse o inventario de existencias dos kits fríos

CA2.6 Definiuse o procedemento de actualización do inventario segundo o protocolo e a demanda

CA2.7 Realizouse a técnica de marcaxe de kits fríos segundo o tipo de estudo

CA2.8 Describiuse o procedemento de marcaxes celulares

CA2.9 Caracterizouse o proceso de identificación e dispensación do radiofármaco

CA2.10 Describíronse as formas físicas, as vías de administración e os mecanismos de localización de radiofármacos

CA2.11 Recoñecéronse os controis de calidade e seguridade radiofarmacéutica e de protección radiolóxica

CA2.12 Rexistráronse os resultados dos controis de calidade e de protección radiolóxica en varios tipos de soporte

4.2.e) Contidos

Contidos

 Radiofármacos: tipos dispoñibles para o seu uso en medicina nuclear; características; formas físicas, vías de administración e mecanismos de localización.

 Preparación dos radiofármacos. Compoñentes dos kits fríos. Xestión de existencias e condicións de almacenamento. Marcaxe de kits fríos. Técnicas de marcaxe celular.

 Dispensación do radiofármaco identificado.

 Control de calidade radiofarmacéutica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación de técnicas de radioinmunoanálise. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de radioinmunoanálise, interpretando os procedementos analíticos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describiuse o proceso de recepción, conservación e almacenamento de mostras biolóxicas para determinacións analíticas por RIA

CA3.2 Esquematizáronse as fases dun procedemento analítico dun radioinmunoensaio

CA3.3 Describiuse o control e a calibración dos equipamentos

CA3.4 Definiuse a curva de referencia, os tubos de control e os requisitos do control de calidade interno e externo

CA3.5 Formulouse o reconto da curva de control e das mostras

CA3.6 Formulouse o axuste do reconto aos valores da curva control

CA3.7 Transferíronse os resultados ao ficheiro automático para a emisión de informes

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade e de calidade en todas as fases do proceso

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recepción, conservación e almacenamento de mostras biolóxicas.

 Concepto e fundamentos teóricos de radioinmunoanálise. Características do RIA.

 Reactivos principais, antíxenos, anticorpos e trazadores.

 Fraccións dun ensaio: unida e libre. Métodos de separación.

 Procedemento analítico: preparación da curva de calibración, proceso das mostras problema e cálculo dos resultados.

 Contadores de pozo: características.

 Control de calidade da radioinmunoanálise.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4  Preparación do tratamento radioisotópico. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prepara o tratamento radioisotópico, tendo en conta a relación do isótopo coas patoloxías que cumpra tratar SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse os fundamentos da terapia metabólica

CA4.2 Diferenciáronse os tipos e as indicacións da terapia metabólica

CA4.3 Clasificáronse os principais radiofármacos de aplicación terapéutica

CA4.4 Caracterizáronse os requisitos administrativos e asistenciais para o inicio do tratamento

CA4.5 Definíronse as indicacións e o procedemento do tratamento radioisotópico da dor ósea metastática

CA4.6 Definiuse o obxectivo e o procedemento da sinoviortese radioisotópica

CA4.7 Definiuse o obxectivo e o procedemento do tratamento radioisotópico do hipertiroidismo e neoplasias diferenciadas de tiroides

CA4.8 Definíronse as indicacións e os procedementos doutros tratamentos radioisotópicos

CA4.9 Caracterizouse o proceso de preparación do radiofármaco

CA4.10 Preparouse o radiofármaco para o tratamento

CA4.11 Definiuse o control e as recomendacións xerais da radioprotección na unidade de terapia metabólica

4.4.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos, tipos e indicacións da terapia metabólica.

 Principais radiofármacos de uso terapéutico.

 Requisitos administrativos e asistenciais para o inicio do tratamento.

 Tratamento radioisotópico da dor ósea metastática: indicacións; procedemento terapéutico; complicacións.

 Sinoviortese radioisotópica: técnica; indicacións e contraindicacións.

 Tratamento radioisotópico do hipertiroidismo. Métodos de tratamento con radioiodo: dose fixa e dose individualizada. Control e recomendacións do tratamento con I131.

 Tratamento radioisotópico das neoplasias diferenciadas de tiroides: dose ablativa de radioiodo. Tratamento de metástases captadoras.

 Outros tratamentos radioisotópicos.

 Radioprotección do persoal, do/da paciente e do público en xeral nas instalacións de terapia metabólica.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Medidas para adoptar en unidade de terapia radiometabólica. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Establece as medidas que cumpra adoptar na unidade de tratamento radiometabólico, identificando os tipos e as instalacións da terapia metabólica SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Definíronse as características e o funcionamento dunha unidade de tratamento metabólico de medicina nuclear

CA5.2 Valorouse a importancia das condicións de confort e seguridade da habitación radioprotexida

CA5.3 Caracterizouse o proceso de preparación do/da paciente e dos recursos materiais e humanos

CA5.4 Esquematizouse o funcionamento dos sistemas de vixilancia e control da unidade de tratamentos

CA5.5 Identificáronse as partes e o funcionamento dun sistema de vertido controlado de residuos

CA5.6 Aplicáronse os procedementos de asistencia técnico-sanitaria na monitorización

CA5.7 Caracterizouse o procedemento de actuación ante incidencias que afecten o illamento, así como as medidas que cumpra adoptar

CA5.8 Describíronse as medidas de radioprotección do persoal sanitario neste tipo de instalacións

CA5.9 Definiuse o plan de emerxencias ante situacións críticas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estrutura, organización e funcionamento dunha unidade de internamento.

 Características e condicións dunha habitación radioprotexida.

 Información e preparación do/da paciente ante un tratamento de terapia metabólica.

 Preparación e funcións do persoal que traballa nestas unidades.

 Sistemas de vixilancia e control da unidade.

 Sistema de recollida, almacenamento e vertedura controlada de excrecións.

 Principais situacións críticas que se poden dar nunha unidade de terapia metabólica.

 Plan de emerxencias.
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A) CUALIFICACIÓN FINAL TRIMESTRAL:

A cualificación trimestral obterase a partir do traballo na aula agrupado como:

probas teóricas onde o alumnado deberá demostrar a adquisición dos contidos mínimos esixibles nas unidades didácticas impartidas,

a través das distintas actividades/tarefas de cada unidade didáctica onde o alumnado deberá demostrar a adquisición dos resultados de

aprendizaxe aplicando a taxonomía Bloom adaptada aos correspondentes criterios de avaliación

Os instrumentos de avaliación e criterios de cualificación usados en cada un dos agrupamentos anteriores especifícanse a continuación. Para obter

unha cualificación positiva no trimestre é de obrigado cumprimento acadar unha nota mínima de cinco, sobre un total de 10, en cada un dos

bloques de traballos de aula referidos como agrupamentos.

PROBAS/EXAME TEÓRICO: 80% da nota final do trimestre

Proba escrita ou oral. Constatación do dominio dos mínimos esixibles. Realizarase a lo menos unha proba escrita e/ou oral por trimestre, así como

diversos controis temáticos durante o curso e antes da reunión de avaliación trimestral.

Estas probas versarán sobre os criterios de avaliación de cada unidade didáctica. Na proba escrita haberá unha parte teórica onde se formulará

preguntas varias (test, cuestións prácticas, preguntas de relacionar, curtas ou tema a desenvolver) xunto cunha parte práctica onde a través de

imáxes radiolóxicas, tomográficas ou de resonancia se deberá identificar correctamente as distintas estructuras anatómicas. A porcentaxe de cada

parte así como o valor das preguntas se farán constar no exame. Para que a nota do exame escrito faga media ponderada, coa porcentaxe das

actividades e tarefas desenvolvidas, haberá que obter unha nota mínima de 5 sobre 10 . Senón o alumno terá que recuperar esta proba para

acadar o 5.

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Supón o 30% da nota final do trimestre, e se reparte segundo sexan actividades/tarefas individuais ou de

investigación desenvolvidas principalmente a través da plataforma Moodle da aula virtual do centro:

As cualificacións obtidas nas tarefas individuais propostas suporán o 20% de peso da nota das competencias. Estas poderán ser entre outras

cuestionarios/quiz, probas orais ou resolución de cuestionarios tras a visualización de vídeos temáticos.  No caso das tarefas de investigación,

todas terán un peso do 10% da nota final. Como norma xeral na corrección das actividades/tareas grupais se emplearán check-list ou rúbricas

(excepto en no caso de cuestionarios test o Quiz que se valoran por nota simple) nas que se terá en conta os seguintes aspectos entre otros:

a.- Cumplimiento del plazo de entrega. Os trabajos entregados fora de plazo, salvo motivo xustificado, no serán avaliados.

b.- Presentación de documentos: diseño de páxina (encabezado, pie de pagina, márgenes, sangría, espaciado, uso de títulos....) formato de letra,

xustificación de texto, imágenes, uso de recursos gráficos, empleo de listas numeradas, hiperviculos, tablas.... Dependendo do traballo se pedirá

unha portada, indice e bibliografía.Organización coherente do contido del traballo, segundo os criterios indicados en cada actividad. En caso de

traballos de exposición se respetará a estructura que indique o profesor para o documento.

c.- Exactitud, claridad e precisión no contido do traballo. Seguindo as directrices dadas a tal fin.

d.- Manexo de vocabulario propio de la materia

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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No caso dos traballos de exposición oral, se valorará el dominio do tema, o uso de vocabulario propio adecuado, a forma de expresarse e de

dirixirse ao publico ademas de adecuarse al tiempo destinado á exposición.

A Competencia dixital é fundamental, polo que se realizarán tarefas para acadar esta competencia consistente no emprego dos recursos

tecnolóxicos para a comunicación e resolución de cuestións prácticas, imaxes ou propostas ben a través do foro da plataforma Moodle da aula

virtual do centro, ben a través da rede social Twitter. Ou a creación de contidos dixitais (mapas conceptuais a través de distintas plataformas

online) e a súa publicación en redes sociais (twitte)r para intercambiar información con outros estudantes.

B) CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO

1.- Alumno que non faltou ás actividades presenciais nun número superior ao 10% da carga horaria do módulo (70 horas)

Para acadar apto no módulo será de obrigado cumprimento ter unha nota media mínima igual ou superior ao cinco sobre dez resultante da media

aritmética das notas obtidas nos dous trimestres. Esta media se fará sempre e cando estean o dous trimestres aprobados ou aptos.

No caso contrario o alumno deberá presentarse obrigatoriamente ao exame final de recuperación do módulo en Xuño, para recuperar o trimestre

suspenso (nota inferior a 5).

O alumno/a que desexe mellorar nota, deberá presentarse ao exame final de todo o módulo, sendo consciente que se arrisca a perder a nota

acadada se non é capaz de mellorala.

2.-Alumno que faltou (non xustificables) ás actividades presenciais nun número de horas superior ao 10% da carga horaria do módulo (70horas).

Este alumno deberá presentarse obrigatoriamente ao exame final de recuperación de todo o módulo en Xuño. Para acabar o apto no módulo

deberá ter unha nota mínima igual ou superior ao cinco sobre dez.

O exame final de recuperación tanto no periodo ordinario como extraordinario constará dunha proba escrita no que se formulará preguntas varias

(test, cuestións practicas, preguntas de relacionar, curtas ou tema a desenvolver) xunto con imáxenes radiolóxicas, tomográficas ou de resonancia

de distintas estructuras anatómicas que deberá identificar correctamente. A porcentaxe de cada parte así como o valor das preguntas se farán

constar no exame.

C) FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE:

Faltas xustificadas (Obrigado a presentación do xustificante):

a.- Asistencia ao médico en horas lectivas (non se inclúe o dentista). O máximo de faltas xustificadas por asistencia ao medico non poderá superar

o 10% das horas do módulo.

b.- Asistencia aos xulgados en horas lectivas.

Faltas xustificadas (non é obrigado a presentación de xustificantes)

a.- Asistencia ao médico en horas lectivas por causa de sintomatoloxiía Covid-19
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b.- Confinamiento por contacto estreito con portador/es positivos da Covid-19 ou ser o alumno positivo á PCR da Covid-19

Nunca serán xustificables:

O acompañamiento de familiares de 1º grado e 2º grado ao médico

O non asistir ás clases por temas laborais. siemrpe y cuando no afecte

Se algún alumno/a acada NON APTO na avaliación de marzo, terá que se incorporar ás clases de recuperación do módulo no seu horario lectivo

correspondete no periodo da FCT, debendo superar e realizar todas as probas, traballos propostos coa finalidade de axudar a acadar os mínimos

esixibles. Así mesmo, estará obrigado a realizar o exame final de todo o módulo en xuño.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O carácter continuo da avaliación debe permitir, na meirande parte dos casos, a detección precoz dos déficits na adquisición dos contidos por parte

do alumnado e, en consecuencia, identificar os aspectos do proceso que provocan estes déficits e a adopción das medidas correctoras oportunas.

No suposto de que estas medidas fosen insuficientes e algún alumno non superase o módulo, faranse actividades de recuperación no período

previsto a tal fin pola normativa vixente. Estas actividades concretaranse para cada alumno tomando como referencia os obxectivos xerais do

módulo e os contidos non adquiridos coa finalidade de que o alumno alcance os mínimos exisibles.

Elaborarase un informe individualizado no que se indiquen os aspectos que hai que revisar, as cualificacións parciais ou valoracións de

aprendizaxe, as medidas de reforzo educativo ou de flexibilización modular tomadas, as validacións ou exencións concedidas e calquera outro

aspecto de interese.

Ditas actividades/tarefas non contabilizarán na nota final, son actividades/tarefas de reforzó.

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

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua por ter superado o 10% das faltas de asistencia sen xustificar poderá presentarse a unha

proba extraordinaria de avaliación final dos módulos, que consistirá en :

Unha proba teórica: o instrumento para avaliar a adquisición dos contidos teóricos será un cuestionario cunha bateria de preguntas  que poderán

ser de tipo test de resposta única ou múltiple, e/ou pregunta curta, e/ou de desarrollo. En todo caso na parte da proba tipo test penalizaranse as

respostas mal contestadas. O exame poderá constar de dúas partes unha de custións tipo test e outra de cuestións de resposta curta. A

ponderación das dúas partes do exame, virá reflictido no mesmo. A nota para aprobar o módulo será de cinco puntos sobre 10 sendo o peso da

nota do 100% da nota final do módulo.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Os principais indicadores do grao do cumprimento da programación serán:

-O grao de cumprimento da temporalización

-O logro dos obxectivos programados

Para a avaliación da práctica docente recabarase información a través de cuestionarios periódicos ou peticións de opinións aos alumnos nos que

se solicitará valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula e no taller, técnicas de avaliación, así

como cuestións que indiquen se se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.

O seguimento da programación realizarase nesta platoforma o si procede será documentada por cada docente no modelo Seguimento da

programación (MD.75.PRO.03) dando conta mensualmente nas reunións de equipo docente nas que se presentará o devandito documento.

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

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

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

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

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

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha posta en común de preguntas abertas non puntuable ao inicio do curso para ver os coñecementos cos que parte cada alumno,de

forma que se teñan en conta os coñecementos previos en relación con este módulo.

Así mesmo, intentarase coñecer todas aquelas limitacións que poida presentar calquera alumno.

Observarase ó alumnado nas primeiras semanas do curso e emitirase un informe para o titor/a.

O titor/a recabará os informes individualizados do alumnado repetidor, información de estudios académicos, ditames especificos do alumnado con

calquer tipo de discapacidad, con necesidades educativas especiais e experiencia laboral previa.

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

En xeral, tras a avaliación inicial,no caso de detectarse a necesidade de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de ensino-

aprendizaxe susceptibles de modificación que permitan ao alumnado a adquisición dos resultados de aprendizaxe do módulo, requisito

imprescindible para a superación do mesmo

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo de todo o curso, favoreceranse os seguintes:

- Igualdade entre mulleres e homes.

- Integración do alumnado con discapacidade.

- Fomentar o respeto muto.

- Igualdade de trato.
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- Liberdade de pensamento.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo departamento como complemento a formación do alumnado.

10.Outros apartados

10.1) ESCENARIOS NOS QUE SE PODERÁ IMPARTIR O MÓDULO DE TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA EN
RELACIÓN COA  COVID-19

Tal e como se recolle na Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa,

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos  formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21 e na

Orde do 16 de setembro  de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica  a Orde do 25

de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros  docentes sostidos con fondos públicos na

Comunidade Autónoma de Galicia, as programacións didácticas  deberán elaborarse contemplando os posibles escenarios en función da situación

sanitaria: actividade  lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.

A actividade lectiva presencial desenvolverase segundo o recollido nos diferentes apartados da presente  programación.

Cando a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito semipresencial (aillamento do alumnado positivo ao PCR por covid-19 ou ben aillamento

segundo dictamine o médico por contacto estreito cun positivo por covid-19) e/ou non presencial, contémplanse  as seguintes adaptacións tanto

relativas á metodoloxía a seguir, como ás aprendizaxes imprescindibles que  se deberán adquirir e ás estratexias e instrumentos de avaliación

utilizados.

No ¿CASO DE QUE A ACTIVIDADE LECTIVA SE DEBA DESENVOLVER DE XEITO SEMIPRESENCIAL¿, o equipo docente poderá propor un

horario axeitado que inclúa franxas horarias que permitan ao alumnado  continuar a formación de xeito telemático sen asistir ao centro. Desta

maneira o grupo dividirase en dous  subgrupos de alumnas e alumnos para os cales se establecerán quendas de docencia presencial no centro e

de docencia on-line.

Todos os contidos do módulo de TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA poden ser desenvoltos de xeito telemático, polo que non se establecen

contidos que necesariamente se deban impartir de xeito presencial, nin contidos exclusivos para a docencia telemática, aínda que sí terán

preferencia á hora de impartir a docencia presencial aqueles contidos nos que nos axudemos de maquetas anatómicas.

A metodoloxía que se seguirá durante todo o curso será, fundamentalmente, a metodoloxía baseada na taxonomía de Bloom, e a plataforma de

referencia para o seguimento do módulo será a plataforma Moodle da AULA VIRTUAL DO CENTRO.

As clases presenciais centraranse na resolución de dúbidas, aclaracións de conceptos de difícil comprensión,  corrección das actividades e

supostos prácticos propostos, e para a exposición oral de traballos.

Adicionalmente, e sempre que se dispoña dos medios necesarios, tanto polo centro como polo alumnado,  contémplase a posibilidade de que o

alumnado que estea na casa conecte coa clase presencial por videostreaming.  As ferramentas utilizadas para elo serán  EDUXUNTA CISCO

WEBEX e/ou FALEMOS EDU.

Respecto da hora de titoría que a profesor ten fixado no seu horario e que lles foi comunicado ás alumnas  e ao alumnos ao comezo do curso, esta

dedicarase preferentemente á docencia on-line, de tal xeito que o  alumnado que non se atope no centro poida contactar por videoconferencia co

profeso para resolver ou aclarar calquera tipo de dúbida relacionada coas tarefas e cos contidos do módulo.

En relación cos mínimos esixibles que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para a actividade lectiva presencial, sendo os

instrumentos para acadalas os que se adapten á situación de  semipresencialidade.

As probas e/ou exames que teñan lugar ao longo do curso deberán realizarse de xeito presencial. Para iso  fixaranse horarios e aulas onde poidan

realizar a proba a totalidade do grupo. No caso de que, por non dispor de franxa horaria ou de aula, non se poida facer a proba á totalidade do

grupo de xeito presencial, esta farase na mesma data e hora á totalidade do grupo da seguinte maneira: a metade do grupo que se atopa no centro
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fará a proba de xeito presencial e o resto de alumnado que estea en semipresencialidade fará a proba de  xeito telemático, conectando co profesor

a través da ferramenta de videoconferencia utilizada para as clases en streaming e seguindo as instrucións que marque o profesor (cámaras

abertas, micros abertos,  pregunta de seguridade, etc) e que garantan a seguridade da proba. Os grupos irán rotando para que non lle toque

sempre ao mesmo facer o exame de xeito telemático. En último caso, se non fose posible facer as probas tal e como se describe anteriormente á

totalidade do grupo, estas realizaranse de xeito presencial  por subgrupos.

No ¿CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL¿, a docencia pasará á modalidade de  TELEFORMACIÓN ou

FORMACIÓN ON-LINE. Neste caso a metodoloxía será a seguinte:

1º.- Os contidos do módulo serán traballados a través do software de presentacións ¿prezi¿ e que se enlazará coa unidade que lle corresponda do

módulo na aula virtual..

2º.- A plataforma de referencia para o acceso aos materiais complementarios do módulo, a realización e entrega de tarefas, supostos prácticos e

traballos, a realización de probas, a realización de consultas e  como principal canle de comunicación será a AULA VIRTUAL do centro, tal e como

xa se viña realizando  anteriormente en presencial e en semipresencial.

3º.- Para as explicacións dos contidos teóricos do módulo utilizaranse dous instrumentos:

¿ A ferramenta de videoconferencia EDUXUNTA CISCO WEBEX e/ou a ferramenta de  videoconferencia FALEMOS EDU para continuar coas

clases on-line (que se impartirán seguindo o  horario inicialmente establecido).

¿ A plataforma EDPUZZLE, onde se poderá acceder ao vídeos  explicativos dos contidos realizados polo profesor ou existentes na rede, que

servirán para reforzar os contidos. Na plataforma da aula virtual deixaranse os accesos ao material audiovisual.

4º.- As probas e exames realizaranse de xeito telemático a través da aula virtual ou de xeito oral a través da  plataforma de videoconferencia

utilizada das clases on-line.

5º.- En relación cos mínimos esixíbles que o alumnado deberá acadar, establécense as mesmas que  para a actividade lectiva presencial, sendo

os instrumentos para acadalas os que se adapten á situación

6º.- Respecto aos criterios que se terán en conta á hora de calcular a cualificación de cada trimestre para o  alumnado con dereito á avaliación

continua, estes adaptaranse á docencia on-line ou teleformación da  seguinte maneira:

a) Proba escrita: Terá un peso do 80% da puntuación total da cualificación.

b) Actividades, traballos teóricos ou prácticos sobre os contidos do módulo, producións orixinais de  materiais divulgativos da materia: Cun peso

específico do 20% sobre a puntuación.

Por último, e RESPECTO DA DOCENCIA ON-LINE, establécense as seguintes NORMAS DE ACTUACIÓN E  COMPORTAMENTO:

A docencia On-line ten a mesma consideración que as clases presenciais (e dicir, son clases iguais ás  presenciais), unicamente varía o canle de

comunicación, que en lugar de ser en persoa, realízase mediante  un dispositivo con conexión a internet (ordenador, móbil, tablet, etc).

Polo demais, son sesións de docencia iguais, e de tal xeito as normas de comportamento son as mesmas  que para as clases presenciais.

A inobservancia destas normas suporá a comisión dunha infracción que como tal poderá ser sancionada  de conformidade có réxime sancionador

establecido nas NOF.

A asistencia ás clases on-line é obrigatoria igual que ás presenciais. A non asistencia ás mesmas será  considerada, en principio, una falta de

asistencia non xustificada. Isto queda supeditado a que a alumna/o  dispoña dos medios necesarios e axeitados para poder seguir as clases on-

line.

Normas durante as clases ON-LINE:

¿ A conexión á sesión será puntual. Farase coa cámara aberta, saudarase e continuación pecharase  o son.

¿ A conexión manterase durante toda a sesión, e a/o alumna/o poderá desconectarse unha vez  rematada a clase e despois de que a profesora se

despida.

¿ Para intervir pedirase a palabra a través do foro da ferramenta de videoconferencia ou levantando  a man.

¿ Se algún/ha alumno/a tivera que abandonar a clase antes de rematar a sesión, comunicará a  desconexión no chat da videoconfencia, ou no foro

habilitado na aula virtual para tales incidencias.  Igualmente cando a conexión se produza despois de comezada a clase.

¿ As persoas que participen na sesión estarán identificadas co seu perfil, para o cal utilizarán o se  nome e primeiro apelido, co fin de facilitar a

identificación.

¿ Non se permitirán nin saídas de ton, nin contestacións pouco axeitadas ou irrespetuosas, as faltas  de respecto, e calquera outra conduta que
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poida ser sancionable na docencia presencial. En caso  de producirse serán sancionadas segundo o réxime establecido nas NOF.
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