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

Os avances nas tecnoloxías da información e da comunicación e o desenvolvemento tecnolóxico dos equipamentos de captura de imaxe

repercuten nos procedementos de captura,

procesamento, almacenamento e recuperación da imaxe diagnóstica, na transmisión de información local e remota e na calidade desa imaxe. Esta

tendencia, que se acelerou

nos últimos anos, supón cambios que afectan a formación e a actividade profesional das persoas coa titulación de técnico superior en Imaxe para o

Diagnóstico e Medicina Nuclear,

tanto no que se refire ás propias técnicas diagnósticas e á súa calidade como no telediagnóstico e no uso da web como instrumento de

comunicación.
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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  Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de
preparación do/da paciente para as exploracións. ¿ Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente.
Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración. ¿ Preparación da sala e dos materiais para
a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración. ¿ Protocolos de
desinfección e esterilización. ¿ Protocolos de protección radiolóxica específica.

Preparación dun
estudo de radioloxía
simple

11 10

2  Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.Técnica radiográfica
nas exploracións da extremidade superior e a cintura escapular. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes
proxeccións. Factores que afectan a densidade e o contraste radiográfico.

Técnica radiográfica
nas exploracións da
extremidade superior
e a cintura escapular.

30 15

3 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.Técnica radiográfica
nas exploracións da extremidade inferior e da cintura pelviana. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes
proxeccións. Factores que afectan a densidade e o contraste radiográfico.

Técnicas de
exploración radiolóxica
da extremidade
inferior e da cintura
pelviana.

20 15

4 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.Técnica radiográfica
nas exploracións da columna vertebral, do sacro e do cóccix.Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes
proxeccións. Factores que afectan a densidade e o contraste radiográfico.

Técnicas de
exploración radiolóxica
da columna vertebral,
do sacro e do cóccix.

20 20

5 TPosición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.Técnica
radiográfica nas exploracións de tórax óseo, vísceras e abdome. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en
diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e o contraste radiográfico.

 Técnicas de
exploración radiolóxica
de tórax e abdome.

30 20

6 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos. Técnica radiográfica
nas exploracións da cabeza e do pescozo. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións.
Factores que afectan a densidade e o contraste radiográfico

Técnicas de
exploración radiolóxica
da cabeza e do
pescozo.

35 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación dun estudo de radioloxía simple 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios 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 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

4.1.e) Contidos

Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Técnica radiográfica nas exploracións da extremidade superior e a cintura escapular. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios SI

RA2 - Realiza técnicas de exploración radiolóxica da extremidade superior e da cintura escapular, aplicando os protocolos requiridos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

CA2.1 Detallouse a posición do/da paciente para a exploración requirida

CA2.2 Protexéronse da radiación os órganos sensibles, de acordo coas características da exploración

CA2.3 Situouse o tubo á distancia adecuada, centrouse, angulouse e colimouse o feixe de raios X e situouse o receptor de imaxe para a obtención dunha imaxe de calidade

CA2.4 Seleccionáronse os valores técnicos adecuados para a exploración

CA2.5 Comprobáronse a posición, os accesorios e os valores técnicos antes de realizar a exposición

CA2.6 Simulouse a exploración

CA2.7 Capturouse ou revelouse a imaxe e comprobouse a súa calidade

CA2.8 Valorouse a necesidade de repetir a exploración, de acordo coa calidade da imaxe obtida

CA2.9 Acondicionouse a sala de exploración, o equipamento e os materiais accesorios para a realización dunha nova exploración

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.

 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.

 Marcadores de imaxe.

 Posicións radiográficas básicas.

 Posicións radiográficas complementarias da extremidade superior e a cintura escapular.

 Aplicación de medidas de protección de órganos sensibles segundo a técnica de exploración.

 Técnica radiográfica nas exploracións da extremidade superior e a cintura escapular. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e
contraste radiográfico.
 Calidade das imaxes obtidas en diferentes proxeccións.

 Calidade da imaxe radiolóxica en radiografía convencional e dixital.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas de exploración radiolóxica da extremidade inferior e da cintura pelviana. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios SI

RA3 - Realiza técnicas de exploración radiolóxica da extremidade inferior e a cintura pelviana, aplicando os protocolos requiridos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

CA3.1 Detallouse a posición do/da paciente para a exploración requirida

CA3.2 Protexéronse da radiación os órganos sensibles, de acordo coas características da exploración

CA3.3 Situouse o tubo á distancia adecuada, centrouse, angulouse e colimouse o feixe de raios X, e situouse o receptor de imaxe para a obtención dunha imaxe de calidade

CA3.4 Seleccionáronse os valores técnicos adecuados para a exploración

CA3.5 Comprobáronse a posición, os accesorios e os valores técnicos antes de realizar a exposición

CA3.6 Simulouse a exploración

CA3.7 Capturouse ou revelouse a imaxe, e comprobouse a súa calidade

CA3.8 Valorouse a necesidade de repetir a exploración, de acordo coa calidade da imaxe obtida

CA3.9 Acondicionouse a sala de exploración, o equipamento e os materiais accesorios para a realización dunha nova exploración

4.3.e) Contidos
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Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.

 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.

 Marcadores de imaxe.

 Posicións radiográficas básicas.

 Posicións radiográficas complementarias da extremidade inferior e a cintura pelviana.

 Aplicación de medidas de protección de órganos sensibles segundo a técnica de exploración.

 Técnica radiográfica nas exploracións da extremidade inferior e a cintura pelviana. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e contraste
radiográfico.
 Calidade das imaxes obtidas en diferentes proxeccións.

 Calidade da imaxe radiolóxica en radiografía convencional e dixital.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas de exploración radiolóxica da columna vertebral, do sacro e do cóccix. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios SI

RA4 - Realiza técnicas de exploración radiolóxica da columna vertebral, o sacro e o cóccix, aplicando os protocolos requiridos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

CA4.1 Detallouse a posición do/da paciente para a exploración requirida

CA4.2 Protexéronse da radiación os órganos sensibles, de acordo coas características da exploración

CA4.3 Situouse o tubo á distancia adecuada, centrouse, angulouse e colimouse o feixe de raios X, e situouse o receptor de imaxe para a obtención dunha imaxe de calidade

CA4.4 Seleccionáronse os valores técnicos adecuados para a exploración

CA4.5 Comprobáronse a posición, os accesorios e os valores técnicos antes de realizar a exposición

CA4.6 Simulouse a exploración

CA4.7 Capturouse ou revelouse a imaxe, e comprobouse a súa calidade

CA4.8 Valorouse a necesidade de repetir a exploración, de acordo coa calidade da imaxe obtida

CA4.9 Acondicionouse a sala de exploración, o equipamento e os materiais accesorios para a realización dunha nova exploración

4.4.e) Contidos
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Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.

 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.

 Marcadores de imaxe.

 Posicións radiográficas básicas.

 Posicións radiográficas complementarias da columna vertebral, o sacro e o cóccix.

 Aplicación de medidas de protección de órganos sensibles segundo a técnica de exploración.

 Técnica radiográfica nas exploracións da columna vertebral, o sacro e o cóccix.Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e contraste
radiográfico.
 Calidade das imaxes obtidas en diferentes proxeccións.

 Calidade da imaxe radiolóxica en radiografía convencional e dixital.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5  Técnicas de exploración radiolóxica de tórax e abdome. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios SI

RA5 - Realiza técnicas de exploración radiolóxica de tórax óseo, visceral e abdome, aplicando os protocolos requiridos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

CA5.1 Detallouse a posición do/da paciente para a exploración requirida

CA5.2 Protexéronse da radiación os órganos sensibles, de acordo coas características da exploración

CA5.3 Situouse o tubo á distancia adecuada, centrouse, angulouse e colimouse o feixe de raios X, e situouse o receptor de imaxe para a obtención dunha imaxe de calidade

CA5.4 Seleccionáronse os valores técnicos adecuados para a exploración

CA5.5 Comprobáronse a posición, os accesorios e os valores técnicos antes de realizar a exposición

CA5.6 Simulouse a exploración

CA5.7 Capturouse ou revelouse a imaxe, e comprobouse a súa calidade

CA5.8 Valorouse a necesidade de repetir a exploración, de acordo coa calidade da imaxe obtida

CA5.9 Acondicionouse a sala de exploración, o equipamento e os materiais accesorios para a realización dunha nova exploración

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.

 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.

 Marcadores de imaxe.

 Posicións radiográficas básicas.

 Posicións radiográficas complementarias de tórax óseo, visceral e abdome.

 Aplicación de medidas de protección de órganos sensibles segundo a técnica de exploración.

 Técnica radiográfica nas exploracións de tórax óseo, vísceras e abdome. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e contraste
radiográfico.
 Calidade das imaxes obtidas en diferentes proxeccións.

 Calidade da imaxe radiolóxica en radiografía convencional e dixital.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Técnicas de exploración radiolóxica da cabeza e do pescozo. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a preparación dun estudo de radiografía simple, logo de seleccionar os equipamentos e os materiais necesarios SI

RA6 - Realiza técnicas de exploración radiolóxica de cabeza e pescozo, aplicando os protocolos requiridos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o equipamento e os materiais segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.2 Acondicionouse a sala de exploración segundo a petición do estudo radiográfico

CA1.3 Elixíronse os receptores de imaxe, de acordo cos procedementos establecidos

CA1.4 Aplicáronse os protocolos de recepción do/da paciente, de acordo coa petición do estudo

CA1.5 Identificáronse as características psicofísicas do/da paciente determinantes na exploración requirida

CA1.6 Preparouse o/a paciente para a realización dunha exploración determinada

CA1.7 Aplicouse o protocolo de limpeza e desinfección dos equipamentos e da sala de exploración radiográfica

CA1.8 Aplicouse o protocolo de protección radiolóxica

CA1.9 Definiuse a información que cumpra transmitirlle ao/á paciente nunha exploración determinada

CA6.1 Detallouse a posición do/da paciente para a exploración requirida

CA6.2 Protexéronse da radiación os órganos sensibles, de acordo coas características da exploración

CA6.3 Situouse o tubo á distancia adecuada, centrouse, angulouse e colimouse o feixe de raios X, e situouse o receptor de imaxe para a obtención dunha imaxe de calidade

CA6.4 Seleccionáronse os valores técnicos adecuados para a exploración

CA6.5 Comprobáronse a posición, os accesorios e os valores técnicos antes de realizar a exposición

CA6.6 Simulouse a exploración

CA6.7 Capturouse ou revelouse a imaxe, e comprobouse a súa calidade

CA6.8 Valorouse a necesidade de repetir a exploración, de acordo coa calidade da imaxe obtida

CA6.9 Acondicionouse a sala de exploración, o equipamento e os materiais accesorios para a realización dunha nova exploración

4.6.e) Contidos
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Contidos

 Recepción do/da paciente para a exploración. Interpretación de peticións de exploración. Protocolos de preparación do/da paciente para as exploracións.

 Preparación do/da paciente: estado xeral do/da paciente. Información ao/á paciente antes, durante e despois da exploración.

 Preparación da sala e os materiais para a exploración radiolóxica. Selección de equipamentos e materiais para a exploración.

 Protocolos de desinfección e esterilización.

 Protocolos de protección radiolóxica específica.

 Posición do/da paciente para a exploración e preparación dos equipamentos radiográficos.

 Marcadores de imaxe.

 Posicións radiográficas básicas.

 Posicións radiográficas complementarias da cabeza e o pescozo.

 Aplicación de medidas de protección de órganos sensibles segundo a técnica de exploración.

 Técnica radiográfica nas exploracións da cabeza e o pescozo. Técnica radiográfica (kVp e mAs) en diferentes proxeccións. Factores que afectan a densidade e contraste radiográfico.

 Calidade das imaxes obtidas en diferentes proxeccións.

 Calidade da imaxe radiolóxica en radiografía convencional e dixital.
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Observación sistemática:

 Serviranos para valorar os procedementos e actitudes. As actitudes nótanse executando procedementos.

- Asistencia e puntualidade: Aqueles alumnos que non asisten regularmente a clase e perden o dereito á avaliación continua, serán

avaliados mediante a realización dun conxunto de actividades que permitan avaliar o nivel de adquisición das capacidades por parte dos alumnos,

polo que non consiste nunha única proba ou exame.

Os indicadores principais a ter en conta son:

- Participación no traballo en grupo

- Interese polo traballo ben feito

- Coidado do material (na aula, no taller. ...)

- Seguimento das normas de seguridade naqueles procedementos que o requiran.

Ao finalizar cada trimestre e o módulo teranse en conta todas as cualificacións obtidas nas distintas actividades, asistencia, probas escritas etc., e

ponderaranse para obter a cualificación final

En cada actividade valoraranse distintos aspectos,

Á hora da cualificación do módulo teremos  a valorar: probas escritas,probas practicas actividades de ensino - aprendizaxe e actitude.

A cualificación terá unha cuantificación numérica entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse como positiva as comprendidas entre 5 e dez, e

negativas as restantes.

Cualificarase o alumnado en 2 sesións de avaliación, unha sesión ao final de cada trimestre.

A partir  de abril os alumnos  farán a FCT.

A cualificación en cada sesión de avaliación será baseándose na seguinte cuantificación:

Traballos a realizar en clase 10% (interese, esforzo e liña ascendente nas súas cualificacións).

Realización de Exercicios / probas de exame 90%.

As probas escritas teóricas como as probas practicas suporán un 90% do total da nota do módulo. Cada unha das probas escritas que se realice

ao longo do módulo terá unha ponderación en función dos contidos da unidade de traballo de que se trate.

     Análise das producións dos alumnos: Valórase a actitude, interese, compromiso etc..

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Aínda que a avaliación é continua, para o alumnado que non supere algunha das avaliacións parciais prográmase actividades de recuperación

consistentes nunha proba escrita de Recuperación Final que se programara para o mes de xuño. Neste exame tanto teórico como practico, cada

alumno terá dereito a recuperar o trimestre que non aprobase ata esa data. Polo tanto poderá examinarse de  1 e 2  trimestre.
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O alumno para reforzar os coñecementos da avaliación no superada, disporá das actividades de recuperación, son actividades previas o exame de

recuperación do mes de marzo serán similares as que se fixeron ao longo desa/s avaliación/s non superadas. Ditas actividades non contabilizarán

na nota final, son actividades de reforzo.

A nota máxima a obter neste exame de recuperación será dun 6/10. Tendo en conta o anterior, a cualificación obtida nese trimestre tralo exame de

recuperación, calcularase atendendo aos criterios de cualifiación.

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

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

A proba será en xuño cunha proba escrita de resposta múltiple (de cada tres mal a penalizara unha ben).

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

Nas reunións do equipo de ciclo informarase regularmente sobre o desenvolvemento da programación e as posibles incidencias, tamen nas

reunions do Departamento.

Ao final do curso realizarase a avaliación final desta programación, na que se anotarán as incidencias acaecidas ao longo do curso en relación a

cada un dos seus epígrafes.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

primeiras semanas do curso e emitirase un informe para o titor/a. O titor recabará informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor,

asi como información dos estudos académicos, dos ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais, e

da experiencia profesional previa. A avaliacion inicial en ningúncaso levará consigo cualificación para o alumnado.

Segundo o artigo 28 da orde do 12 de xullo, o titor levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá copia á

xefatura de estudios

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

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

aprendizaxe susceptibles de modificación (tarefas, recursos, tempos....) que permitan ao alumnado a adquisición dos resultados de aprendizaxe do

módulo, requisito imprescindible para a superación do mesmo.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

colaborativas, non so transmisivas. Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se proxectaran partes de películas ou videos relacionadas co módulo.

Poderase facer saídas voluntarias do centro, programadas pola dirección ou polo departamento ou polo grupo do profesorado que imparte neste

módulo, coa finalidade de crear un ambiente mais relaxado, integrando a todos os compoñentes do ciclo, asimilando, en ocasiones, conceptos

importantes para este módulo.

10.Outros apartados

10.1) ADAPTACIÓNS AO ESCENARO COVID-19

Debido á situación actual que estamos vivindo pola Pandemia poden darse tres escenarios docentes

durante o curso:

- Presencialidade: se non hai problemas durante o curso a programación desenvolverase tal e

como aparece neste documento.

- Semipresencialidade: en caso de ser necesario por falta de espazo nas aulas para realizar

determinadas actividades poderase optar por esta acción na que a un porcentaje dos alumnos quedarán na casa

facendo tarefas establecidas polo docente, e a outra  estará na aula co docente, en turnos rotativos.

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

como son:

* Aula Virtual: dende o comezo do curso a aula virtual estará operativa para que os

alumnos/as estean familiarizados con ela. Nela colgaranse contidos, actividades e

recursos complementarios.

*Videoconferencia: faranse clases online a través de aplicacións como Webex para poder

ter un contacto máis directo cos alumno

En todos los supostos, apllicaranse os mesmos instrumetnos previstos na programación pero adaptados a probads non presenciales utoilizando os

distintos recursos para os diseño de probas que facilita a platadoma. Moodle e/ou videoconferencias para probas orais

10.2) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN POLO COVID

Serán aqueles que aparecen na progamación e os mesmos para os tres escenarios supostos. Sin embargo, será necesaria a adaptación das

probas ao contexto dixital mediante os recursos que ofrecen a plataforma Moodle e as videoconferencias. En este sentido temos diseñado un

protocolo de realización das probas.

10.3) PROTOCOLO POSIBLE AVALIACION

Os exames telemáticos serán realizados mediante o uso simultáneo da plataforma da Aula Virtual - donde se encontrarán as preguntas-, e unha
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plataforma de videoconferencia (Webex). O alumnado será informado das características da proba, realizando unha conexión previa para verificar

o funcionamiento correcto da videoconferencia, así como da plataforma das preguntas.

O alumnado recibirá unha invitación para a plataforma Webex no seu correo electrónico e deberá conectarse na hora señalada, asegurándose de

ter cámara para poder ser visualizado polo profesor durante a proba. Si o alumnado non se conecta nun período de 15 minutos e non comunica a

causa, o exame calificará como non presentado.

O profesor informará ao alumno/a da colocación da pantalla para unha óptima realización da proba e do procedemento (a cámara terá que ser

capaz de enfocar as mans e a mesa donde opera o alumno/a). No caso de incumplimento das normas ou algún tipo de interrupción poderá darse a

proba por finalizada.

Unha vez conectado na Webex, seralle facilitada a chave para entrar no exame da Aula Virtual

Antes de la realización da proba, o alumno/a será informado da duración, o número de preguntas e o tipo de puntuación.

Si durante a realización da proba se producise un problema de conexión, será notificado ao alumno/a e o exame poderá ser aplazado para outro

día.

Está prohibido o uso de dispositivos móbiles.
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