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1. Introdución  

A Formación Profesional no campo da saúde ten como finalidade a preparación 

dos alumnos para a actividade no medio sanitario, proporcionándolles unha 

formación que lles permita adaptarse ás modificacións laborais e aos avances 

científicos e tecnolóxicos que poden producirse ao longo da súa vida, ademais 

de potenciar o lado humano dos alumnos. Por tanto, o obxectivo principal do 

proceso ensino-aprendizaxe deste módulo non é só o de conseguir que os 

alumnos adquiran os coñecementos, habilidades e destrezas necesarios para a 

correcta aplicación e desenvolvemento dos procedementos, senón que, ademais, 

hai que potenciar a capacidade de adaptación aos posibles cambios tecnolóxicos 

e facerlles comprender que o obxecto do seu traballo é o ser humano.  

2. Obxectivos xerais do módulo. 

 O módulo de Técnicas de Axuda Odontolóxica e Estomatológica é un módulo 

eminentemente práctico asociado á unidade de competencia número 5: Realizar 

tarefas de instrumentación en equipos de saúde bucodental.  

Os seguintes obxectivos, enunciados en termos de capacidades, permiten nunha 

contorna real dotar ao futuro profesional da autonomía necesaria para 

desenvolver o establecido nas competencias ás que se asocia o módulo.  

Estes obxectivos son: 1. Revelar e arquivar radiografías dentais segundo 

protocolo técnico e normas de calidade. 2. Realizar as operacións de batido, 

espatulado e mesturado dos materiais requiridos polo facultativo. 3. Manter a 

cadeira de brazos dental con todos os seus elementos e útiles; en perfecto estado 

de uso. 4. Realizar a instrumentación operatoria da cadeira de brazos dental, 

utilizando “técnica de catro e/ou seis mans”. 5. Illar e aspirar o campo 

operatorio, previo e durante a operatoria dental. 6. Realizar o acondicionamento 

físico e psicolóxico do paciente, que permita o seu tratamento dental antes, 

durante e con posterioridade á operatoria, segundo as súas necesidades 

específicas.  

3. Capacidades terminais e criterios de avaliación  

3.1. Analizar os procedementos técnicos necesarios para a preparación e 

conservación de materiais dentais que permitan a utilización/aplicación directa 

polo facultativo.  

Criterios de avaliación: − Describir as características físico-químicas dos 

materiais dentais de uso común en consultas odontolóxicas, describindo as súas 

indicacións e procedementos de preparación.  

− Describir os procedementos de conservación dos materiais dentais que 

permiten optimizar os rendementos.  

− Explicar as operacións de preparación de materiais dentais, que hai que 

realizar, previas á solicitude de dispensación por parte do facultativo.  

− Nun caso práctico de preparación de materiais dentais, debidamente 

caracterizado: • Identificar o tipo ou tipos de material que se requiren. • Preparar 

as cantidades e proporcións adecuadas de material. • Mesturar, espatular e/ou 

bater, tanto manual como mecanicamente, os compoñentes de de o material 
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dental que hai que preparar, conseguindo a textura óptima, en función do tipo de 

solicitaciones descritas. • Dispensar o material preparado utilizando os medios 

de soporte adecuados ao tipo de material.  

3.2. Analizar as características dos equipos e instrumental dental, realizando as 

operacións necesarias para a preparación e dispensación do instrumental dental e 

a prestación de apoio durante a actuación bucodental. Criterios de avaliación:  

− Describir o instrumental dental de man, as súas condicións de preparación e a 

súa aplicación nas distintas técnicas operatorias.  

− Explicar os soportes de anotación e rexistro en clínicas dentais, empregando a 

nomenclatura utilizada en anatomía dental.  

− Describir as técnicas operatorias a “catro” e “seis mans”, describindo as 

operacións que debe realizar cada membro do equipo.  

− Describir as técnicas de illamento absoluto e relativo do campo operatorio 

dental, enumerando os medios necesarios para cada operatoria dental.  

− Describir as características, utilidades, mantemento preventivo e manexo do 

equipo dental e do instrumental rotatorio.  

− Explicar os procedementos de limpeza e desinfección específicos do medio 

bucodental, describindo o adecuado en función das características do material e 

do uso ao que se destina.  

− Nun suposto práctico de asistencia ao odonto- estomatólogo, debidamente 

caracterizado:  

Preparar a historia clínica e comprobar que non lle falta información 

imprescindible.  

• Efectuar, se non se definiu, a ficha dental do caso sometido a estudo.  

• Seleccionar e preparar o material que se necesitará en función da técnica que se 

quere realizar.  

• Dispoñer o equipo dental e o instrumental rotatorio específico para a técnica 

indicada, asegurando o nivel de limpeza e esterilización do mesmo.  

• Fixar o nivel de iluminación que require a técnica.  

• Dispensar o material e instrumental necesario no tempo e forma adecuados á 

execución da técnica.  

• Aspirar e iluminar adecuadamente o campo operatorio durante a intervención 

do facultativo.  

• Efectuar illamentos do campo operatorio mediante a aplicación de diques de 

goma.  

• Efectuar técnicas de axuda a catro mans en diversas situacións operatorias.  

3.3. Explicar as características dos diferentes tipos de película radiográfica 

utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando o adecuado en 

función do tipo de exploración.  

Criterios de avaliación: −  

Explicar os procedementos de revelado e arquivo de exposicións e rexistros 

radiográficos bucodentais. 
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 − Escoller os elementos materiais necesarios para obter rexistros radiográficos 

da boca, enumerándoos en función do tipo de proxección e zona anatómica 

examinada.  

− Precisar, e no seu caso aplicar, as normas xerais e persoais de radioprotección 

en consultas bucodentais describindo os elementos necesarios en función dos 

distintos tipos de radiografías dentais.  

− Nun suposto práctico de realización de varias proxeccións de radiografía 

dental debidamente caracterizado: 

 • Seleccionar o tipo de película en función dos casos propostos.  

• Preparar os posicionadores e elementos auxiliares necesarios. 

 • Preparar e colocar sobre o modelo os elementos de radioprotección 

protocolizados para cada técnica definida. 

 • Revelar, fixar e secar correctamente unha película radiográfica previamente 

impresionada. 

 • Efectuar correctamente as medidas de identificación, de conservación e 

arquivado que deben seguirse cos distintos tipos de radiografías.  

3.4. Analizar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos que é preciso ter 

en conta durante o proceso de intervención dental segundo o tipo de paciente. 

 Criterios de avaliación:  

− Describir as características anatomofisiológicas da inervación do aparello 

estomatognático. 

 − Explicar as accións e indicacións que deben reunir os anestésicos de uso 

común en cavidade oral.  

− Enumerar as principais complicacións que poden producirse durante a 

realización dunha técnica de anestesia local.  

− Describir técnicas de relaxación e apoio psicolóxico para diminuír a ansiedade 

previa e durante unha intervención dental.  

− Explicar os requisitos que deben cumprir as manobras de acondicionamento de 

pacientes na cadeira de brazos dental.  

− Explicar os contidos que deben fornecerse aos pacientes despois dunha 

intervención dental, para favorecer o proceso postoperatorio, en función do tipo de 

técnica dental aplicada.  

Nun suposto práctico de realización de varias proxeccións de radiografía dental 

debidamente caracterizado:  

• Seleccionar o tipo de película en función dos casos propostos.  

• Preparar os posicionadores e elementos auxiliares necesarios.  

• Preparar e colocar sobre o modelo os elementos de radioprotección 

protocolizados para cada técnica definida. 

 • Revelar, fixar e secar correctamente unha película radiográfica previamente 

impresionada.  

• Efectuar correctamente as medidas de identificación, de conservación e 

arquivado que deben seguirse cos distintos tipos de radiografías. 
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 3.4. Analizar as necesidades de coidados físicos e psicolóxicos que é preciso ter 

en conta durante o proceso de intervención dental segundo o tipo de paciente. 

Criterios de avaliación:  

− Describir as características anatomofisiológicas da inervación do aparello 

estomatognático.  

− Explicar as accións e indicacións que deben reunir os anestésicos de uso 

común en cavidade oral.  

− Enumerar as principais complicacións que poden producirse durante a 

realización dunha técnica de anestesia local.  

− Describir técnicas de relaxación e apoio psicolóxico para diminuír a ansiedade 

previa e durante unha intervención dental. 

 − Explicar os requisitos que deben cumprir as manobras de acondicionamento 

de pacientes na cadeira de brazos dental.  

− Explicar os contidos que deben fornecerse aos pacientes despois dunha 

intervención dental, para favorecer o proceso postoperatorio, en función do tipo 

de técnica dental aplicada.  

4. Programación de desenvolvemento dos contidos do módulo. 

 O temario dividiuse en 10 unidades de traballo (que se describen posteriormente) 

 asociadas ás capacidades terminais recollidas nos Reais Decretos 558/95 e 564/95. 

Unidade 1 – Equipo de saúde bucodental   

>> Introdución  

2 >> Profesionais 

 3 >> Funcións do técnico en coidados auxiliares de enfermería no consultorio 

dental  

3.1 > Funcións administrativas 

 3.2 > Funcións asistenciais  

3.3 > Funcións de mantemento  

4 >> Segredo profesional e consentimento informado 4.1 > Segredo profesional 

4.2 > Consentimento informado  

5 >> Documentación clínica 

 

 Unidade 2 – Consultorio de saúde bucodental 1  

>> Consultorio de saúde bucodental. Xeneralidades  

2 >> Espazos físicos e áreas de traballo do consultorio dental  

2.1 > Espazos físicos do consultorio dental  

2.2 > Áreas de apoio 

 2.3 > Áreas de traballo  

3 >> A cadeira de brazos dental  

3.1 > Partes da cadeira de brazos dental  

3.2 > Movementos da cadeira de brazos dental  

4 >> Funcionamento do instrumental rotatorio  

5 >> Mantemento do gabinete dental  
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Unidade 3 – Ergonomía e anatomía dental  

1 >> Introdución á ergonomía  

2 >> Posicións de traballo  

2.1 > Posición de traballo do odontólogo  

2.2 > Posición de traballo do persoal auxiliar  

2.3 > Acomodación e posición do paciente  

3 >> Movementos que se realizan durante os procedementos odontolóxicos  

3.1 > Codificación numérica dos dedos da man  

3.2 > Transferencia de instrumental 

 3.3 > Sistemas de aspiración de fluídos  

4 >> Introdución á anatomía dental  

5 >> Esqueleto óseo  

5.1 > Maxilar superior  

5.2 > Mandíbula  

6 >> Articulación temporomandibular  

7 >> Esqueleto brando da cavidade bucal  

7.1 > Glándulas salivares  

7.2 > Límites da cavidade bucal  

8 >> Estrutura dentaria  

8.1 > Histología dentaria 

 8.2 > Caras do dente  

8.3 > Elementos arquitectónicos dos dentes  

8.4 > Grupos dentarios  

8.5 > Tipos de dentición  

8.6 > Características da dentición permanente  

8.7 > Nomenclatura dentaria  

8.8 > Rexistros na consulta dental. Odontogramas e periodontogramas  

 

Unidade 4 – Patoloxía dos tecidos orais  

1>> Introdución  

1.1 > Carie dental  

1.2 > Placa bacteriana  

1.3 > Dieta e carie dental  

1.4 > Diagnóstico da carie dental  

1.5 > Clasificación da carie dental  

1.6 > Métodos de prevención da carie dental  

2>> Enfermidade periodontal  

2.1 > Etiología da enfermidade periodontal  

2.2 > Síntomas  

2.3 > Tratamento  

3>> Bruxismo  

3.1 > Etiología  

3.2 > Clasificación  

3.3 > Tratamento  
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4>> Traumatismos dentarios  

4.1 > Epidemiología  

4.2 > Clasificación  

4.3 > Tratamento  

4.4 > Prevención 

 5>> Alteracións da cor. Discoloraciones  

5.1 > Alteracións da cor do esmalte.  

5.2 > Cambios na cor da dentina. 

 5.3 > Modificacións na cor do esmalte e da dentina  

5.4 > Alteracións da cor dental producidas pola placa  

6>> Cancro oral  

6.1 > Causas, incidencia e factores de risco  

6.2 > Síntomas  

6.3 > Diagnóstico  

6.4 > Expectativas (prognóstico)  

6.5 > Situacións que requiren asistencia médica  

6.6 > Prevención  

 

Unidad 5 – Desinfección y esterilización  

1 >> Introducción  

2 >> Medidas de control da infección no gabinete dental 

3 >> Protocolos de actuación na colocación de elementos de barreira  

4 >> Hixiene de instrumental, superficies e equipos  

4.1 > Protocolos de esterilización e desinfección  

4.2 > Desinfección de superficies  

4.3 > Desinfección de equipos  

4.4 > Desinfección de impresións  

5 >> Manexo de material punzante, cortante e tratamento de residuos  

5.1 > Manexo de obxectos cortantes e punzantes  

5.2 > Tratamento de residuos  

6 >> Procedementos rutineiros que deben realizarse na consulta dental  

6.1 > Procedementos que se realizan ao comezo da xornada  

6.2 > Procedementos que hai que realizar despois de cada tratamento  

6.3 > Procedementos que hai que realizar ao finalizar a xornada  

 

Unidade 6 – Instrumental e material dental   

1 >> Introdución 

 2 >> Instrumento dental  
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2.1 > Clasificación dos instrumentos de uso dental  

3 >> Organización do instrumental dental  

3.1 > Bandexa de exploración  

3.2 > Bandexa de anestesia 

3.3 > Bandexa de illamento  

3.4 > Bandexas de operatoria dental Unidade  

 

Unidade 7 – Instrumental e materia dental (II)  

1 >> Introdución  

 >> Bandexa de endodoncia  

3 >> Instrumental de exodoncias  

3.1 > Instrumental cirúrxico de exodoncias  

4 >> Instrumental de cirurxía  

5 >> Instrumental de prótese  

5.1 > Materiais utilizados para a toma de impresións  

5.2 > Materiais para o baleirado das impresións  

5.3 > Materiais utilizados para cementar  

 

Unidade 8 – Instrumental xa material dental III  

1 >> Instrumental de periodoncia e profilaxe  

1.1 > Instrumental para a limpeza dental 

 1.2 > Instrumental de patoloxía periodontal 

 1.3 > Afiado do instrumental periodontal  

2 >> Instrumental e material de uso en ortodoncia  

3 >> Implantología Unidade  

 

Unidade 9 - Radioloxía bucodental  

1 >> Introdución  

2 >> Radioloxía analóxica  

2.1 > Equipos de raios X analóxicos  

2.2 > A película radiográfica  

2.3 > Tipos de placas radiográficas  

2.4 > Técnicas de revelado  

2.5 > Almacenamento das películas  

3 >> Radioloxía dixital  
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3.1 > Tipos de radioloxía dixital  

3.2 > Vantaxes e inconvenientes  

4 >> Técnicas de proxección radiográficas  

4.1 > Técnicas radiográficas intraorales  

4.2 > Técnicas radiográficas extraorales  

5 >> Medidas de protección radiológica en radiodiagnóstico dental  

5.1 > Protección do paciente  

5.2 > Protección do operador  

5.3 > Normativa en seguridade radiológica  

 

Unidade 10 – Apoio psicolóxico e prevención dental  

1 >> Introdución  

2 >> Recepción do paciente  

3 >> Apoio psicolóxico ao paciente  

4 >> Prevención bucodental  

4.1 > O cepillo dental  

4.2 > Utilización dos cepillos de dentes  

4.3 > A pasta dentífrica ou dentífrico  

4.4 > Revelador de placa oral  

4.5 > Seda dental  

4.6 > Limpador lingual  

4.7 > Irrigación oral  

4.8 > Estimulador de encías 

 4.9 > Colutorio  

5 >> Flúor  

6 >> Os selladores  

7 >> Halitosis  

8 >> Hiperestesia dental 
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Na siguinte tabla representasa a relación das capacidades terminais coas unidades 

didácticas: 

 

Capacidades terminales Unidades didácticas 

1 

Analizar os procedementos técnicos necesarios para a 

preparación e conservación de materias dentales que 

permitan a utilización e aplicación directa por lo 

facultativo. 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 

2 

Analizar as características dos equipos e instrumental 

dental, realizando as operaciones necesarias para a 

preparación  dispensación do instrumental dental e a 

prestación de apoyo durante a actuación bucodental. 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

3 

Explicar as características dos diferentes tipos de 

película radiográfica utilizados nos equipos de 

diagnóstico bucodental, precisando o adecuado en 

función do tipo de exploración. 

9 

4 

Analizar loas necesidades de coidados físicos e 

psicológicos que e preciso ter en conta durante o 

proceso de intervención dental según o tipo de 

paciente. 

1, 2, 3, 4, 9 y 10 

 

5. Secuenciación e distribución temporal dos contenidos e 

unidades  

 

Unidades didácticas Horas 

1 Equipo de saude bucodental 8 

2 Consultorio de saude  bucodental 8 

3 Ergonomía e anatomía dental 10 

4 Patoloxía dos texidos orales 10 

5 Desinfección e esterilización 12 

6 Instrumental e material dental (I) 16 

7 Instrumentale  material dental (II) 16 
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8 Instrumental e material dental (III) 16 

9 Radioloxía bucodental 16 

10 Apoio psicolóxico e prevención bucodental 18 

 Total horas 130 

 

6. Metodoloxía didáctica  

 En primeiro lugar hai que ter en conta que neste ciclo formativo e en especial no 

módulo de Técnicas de Axuda Odntológica e Estomatológica predominan os contidos 

procedimentales sobre os demais, e é por iso polo que hai que incidir neles con maior 

intensidade. Por tanto, aínda que a estrutura metodolóxica é variada pódese basear en: 

− Presentación da forma máis idónea, por parte do profesor, dos contidos conceptuais de 

cada unidade temática, apoiándose nos recursos e materiais dispoñibles no centro 

adecuados a cada unidade.  

− Realización de actividades que axuden ao alumno na adquisición dos contidos 

conceptuais previamente explicados.  

− Demostración e realización das diversas técnicas, relacionadas coa unidade de traballo 

exposta. Posteriormente será o propio alumno quen a execute en relación aos seus 

compañeiros. Tamén se tentará que sexa o propio alumno quen chegue ao coñecemento 

daquelas cuestións motivo de estudo. Estas actividades realizaranse en grupo, para 

promover e potenciar o traballo en equipo favorecendo a práctica do seu labor dentro 

dun equipo de saúde bucodental. 

 − Participación directa do alumno mediante un traballo individual ou en grupo.  

 

7. Evaluación y criterios de calificación 

AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 Serán obxecto de avaliación: 

− A asimilación dos contidos conceptuais así como o vocabulario propio do 

módulo. 

− traballo persoal individualizado e presentado no caderno de prácticas, onde se 

avaliará a comprensión e o desenvolvemento das diferentes técnicas 

empregadas, a organización, limpeza e claridade no traballo. 

− As actividades realizadas tanto de forma individual como en grupo, valorando a 

habilidade, rapidez, seguridade e destreza. 

− bo manexo e coidado do material. 

− A actitude do alumno na aula, o seu interese pola materia desenvolvida e 

participación en coloquios e debates. 

 

Procedementos de avaliación 
 A avaliación do módulo profesional será continua ao longo do curso académico. 

As unidades de traballo definidas na programación representan os contidos mínimos, 



13 

 

tanto dos coñecementos conceptuais, procedimentales, como actitudinais, que os 

alumnos deben posuír á finalización de leste. 

 Ao longo do curso, os alumnos deben demostrar que adquiriron os 

coñecementos mínimos esixibles e as destrezas necesarias para a correcta aplicación dos 

procedementos técnicos que son propios deste profesional. 

 Coincidindo coa programación xeral anual dos centros, realizaranse as 

avaliacións parciais que se determinen. 

 Os elementos que formarán parte da cualificación de cada unha das tres 

avaliacións programadas ao longo do curso serán os seguintes: 

 1. Controis periódicos, que levarán a cabo ao finalizar varias unidades de 

traballo, de carácter teórico-práctico, en función das características dos contidos 

desenvolvidos nas unidades temáticas impartidas. 

 2. Exame de avaliación que constará de: 

  a- Proba teórica, relacionada cos contidos das unidades de traballo 

desenvolvidas en cada período de avaliación. Consistirá na realización de preguntas 

curtas ou preguntas tipo test, cuxa valoración será de 0 a 10 puntos. (80%). 

  b- Proba práctica, baseada nos procedementos desenvolvidos en cada 

período de avaliación, cuxa valoración será de 0 a 10 puntos. Avaliarase: 

– O coñecemento dos fundamentos técnicos. 

– O desenvolvemento de habilidades e destrezas. 

– A realización correcta das técnicas de axuda bucodental. 

– O cumprimento de todas as normas de seguridade e hixiene. 

3. A presentación do caderno de prácticas, debidamente cumprimentado, onde se 

recollan todos os procedementos e actividades realizadas. Esta condición faise 

extensible ás follas de prácticas que se poderán asinar, unha vez cumprimentadas 

ao finalizar cada práctica para así asegurar a súa realización. (20%). 

4.- Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 puntos. 

Nota: Todas as probas que se fagan en cada avaliación terán que ser superadas cun 5 

para facer a correspondente media. 

 

 Os alumnos ou alumnas que non superen as probas correspondentes a cada un 

dos trimestres por non acadar a calificación suficiente para supera-lo módulo, terá que  

realizar unha proba escrita de recuperación, de estructura semellante ás feitas durante o 

curso. Esta proba será sempre despois da avaliación correspondente,  coa excepción da 

final. 

 En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas probas 

realizaránse de forma telemática a través da aula virtual. Será necesario estar conectado 

a través da aplicación telemática (cisco-webex) para a identificación mediante webcam 

para poder realizar a proba.  

 - En cada bloque trimestral o alumnado terá unha serie de tarefas a realizar na 

aula virtual. Estas non son de carácter obrigatorio nin eliminatorio. 

 - En caso de peche do centro ou da aula debido a covid-19 estas tarefas serán de 

caracter obrigatorio para superar o modulo. 

 - Faranse exames a través da plataforma con preguntas tipo test de contestación 

multiple 

 - O alumnado que debido a unha posible cuarentena non poida acudir as sesións 

presenciais, deberá traballar dende a casa, a través da aula virtual, realizando as tarefas 

propostas, sempre que o seu estado de saúde o permita. 
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 Para os alumnos que non superen este módulo en convocatoria ordinaria 

elaborarase un informe indicando as capacidades terminais non adquiridas e as 

actividades recomendadas para conseguilas. 

 

 

Familia Profesional de Sanidad 

 

Ciclo formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería 

 

Módulo: Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica 

 

 

Informe final de evaluación 

 

Alumno.............................................................................................................................. 

 

Capacidades terminales 

 

1. Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y conservación 

de materiales dentales que permitan la utilización o la aplicación directa por el 

facultativo. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

− Conocer el manejo de los materiales de uso dental. 

− Averiguar la forma de conservación de estos. 

− Simular la preparación de materiales de impresión, cementantes y otros. 

− Desarrollar habilidades para transferir adecuadamente estos materiales al 

profesional. 

2. Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las 

operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la 

prestación de apoyo durante la actuación bucodental. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

− Conocer el funcionamiento del equipo dental. 

− Realizar la simulación de preparación de instrumental y material dental para las 

diferentes técnicas odontológicas. 

− Realizar la simulación de los procesos de desinfección y esterilización del 

material dental. 

− Preparar la limpieza del equipo dental para la realización de las actividades 

diarias.3. Explicar las características de los diferentes tipos de películas 
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radiográficas utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el 

adecuado en función del tipo de exploración. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

− Desarrollar formas para el almacenaje de las películas radiográficas. 

4. Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener en 

cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

− Realizar simulaciones de las situaciones en las que se pueda trabajar con 

pacientes disminuidos físicos. 

 

 

Observaciones.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ....................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .................................. 

 

 

8. Tratamento dos temas transversais 

A finalidade da educación é o desenvolvemento integral do alumnado. Isto 

supón atender non só ás capacidades cognitivas ou intelectuais dos alumnos, 

senón tamén ás súas capacidades afectivas, motrices, de relación interpersoal e 

de inserción e actuación social. A formación ético-moral, xunto coa formación 

científica, debe posibilitar esa formación integral. O carácter transversal fai 

referencia a diferentes aspectos:  

a) Os temas transversais abarcan contidos de varias disciplinas e o seu 

tratamento debe ser abordado desde a complementariedade. 

b) Non poden exporse como un programa paralelo ao desenvolvemento do 

currículo, senón inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-aprendizaxe. 

− Realizar la simulación de realización de las diferentes técnicas radiográficas 

intraorales. 

− Realizar la simulación del revelado de placas radiográficas. 

− Aplicar los principios de radioprotección para el paciente y para el operador. 

− Conocer las técnicas radiográficas extraorales. 

− Investigar la realización de técnicas radiográficas con sensores digitales. 

− Identificar a los diferentes tipos de pacientes que pueden acudir a la consulta 

dental. 

− Aplicar las normas de manejo de conducta en pacientes infantiles y en pacientes 

con gran carga de ansiedad. 
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c) Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do 

centro. Por outra banda, os temas transversais deben contribuír especialmente á 

educación en valores morais e cívicos do alumnado. Para tratar os temas 

transversais, tarefa complexa na Formación Profesional, o procedemento que se 

segue é o seguinte:  

1. Determinar os temas transversais que, dunha forma natural e non forzada, 

aparecen nos obxectivos do módulo.  

2. Definir os obxectivos específicos a lograr para cada un deles. 

 3. Indicar as unidades de traballo onde deben aplicarse.  

4. Sinalar a metodoloxía para utilizar.  

5. Indicar unha proposta de avaliación.  

Os obxectivos do módulo Técnicas de Axuda Odontolóxica e Estomatológica 

propician o tratamento dos seguintes temas transversais:  

− Educación moral e cívica.  

− Educación para a paz.  

− Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos. 

 − Educación do consumidor. 

 − Educación ambiental.  

 

Educación moral e cívica  

− Desenvolver de forma autónoma, racional e dialogante o sentido crítico.  

− Conseguir comportamentos coherentes entre os principios e normas que 

persoalmente construísen, e as consolidadas pola sociedade. Sempre de modo 

democrático e buscando a xustiza e o benestar colectivo. 

 Educación para a paz  

− Recoñecer e afrontar as situacións de conflito desde a reflexión serena sobre as 

súas causas, tomando decisións negociadas para solucionalas dunha forma 

creativa, tolerante e non violenta. 

 − Actuar na diversidade social e cultural cun espírito aberto, respectuoso e 

tolerante, recoñecendo a riqueza do diverso como elemento positivo que nos 

expón o reto permanente de superación persoal e social da nosa convivencia en 

harmonía. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos 

Incrementar a igualdade de oportunidades, superando a discriminación e 

fomentando a comunicación e a participación. Educación do consumidor Tomar 

conciencia dos problemas do consumismo e responsabilizarse coa toma de 

medidas respecto diso. Educación ambiental Tomar conciencia dos problemas 

ambientais e responsabilizarse coa toma de medidas respecto diso.  
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9. Tratamento da diversidade  

O significado educativo da atención á diversidade pode concretarse nos 

seguintes puntos: 

 − Se parte da idea de que as persoas son diferentes e que por tanto a escola debe 

axudar a cada un para desenvolver as súas aptitudes.  

− Non se trata de educar na igualdade, senón ofrecer a todos as mesmas 

oportunidades para ser desiguais.  

Todo iso está fundamentado nunha serie de principios básicos e fundamentais:  

− Principio de normalización: necesidade de que calquera alumno benefíciese, 

sempre que sexa posible, dos servizos educativos ordinarios.  

− Principio de individualización: todo centro docente ten como tarefa primordial 

proporcionar a cada alumno a resposta que necesita en cada momento para 

desenvolver de forma óptima as súas capacidades, dentro das súas posibilidades 

reais. Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade é 

preciso analizar cada caso para aplicar a medida apropiada. É conveniente 

indicar que na Formación Profesional específica, que é un ensino non 

obrigatorio, non caben as adaptacións curriculares significativas.  

As adaptacións que se poden aplicar deben ser non significativas, por tanto 

existen dúas situacións:  

− Necesidades sensoriais: utilízanse elementos materiais, escritos, audiovisuais e 

informáticos, de acceso ao currículo.  

− Diversidade de intereses e ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de 

apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación. Estas actividades versan sobre 

o tema e débense desenvolver na aula.  

 


