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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición de 

Coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de 

dependencia 
 

Introdución 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, da Xunta de Galicia, organiza o V Campionato 

Galego de Formación Profesional na especialidade de Coidados auxiliares de enfermaría e atención 

a persoas en situación de dependencia. 

 

Os ciclos formativos relacionados con esta competición son:  

• CM de Coidados Auxiliares de Enfermaría. 

• CM de Atención a Persoas en Situación de Dependencia. 
 

Os/as profesionais de coidados auxiliares de enfermaría son os/as especialistas que se encargan de 

proporcionar coidados a pacientes ou clientes e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contor-

no, como membros dun equipo de enfermaría nos centros sanitarios, baixo a dependencia do/da di-

plomado/a en Enfermaría e, de ser o caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanita-

ria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente. 

 

Pola súa banda, os/as profesionais de atención a persoas en situación de dependencia son os/as es-

pecialistas que se encargan de atender persoas en situación de dependencia, no ámbito domiciliario 

e institucional (residencias de maiores, centros de discapacidade, etc.), actuando sobre as condicións 

do seu contorno, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida. En moitos casos, este persoal 

desenvolve as súas funcións baixo a supervisión de profesionais de enfermaría e participa de xeito 

directo dentro dun equipo multidisciplinar. 

 

Obxectivos 

- Darlles valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional das familias 

profesionais de Sanidade e de Servizos socioculturais e á comunidade, que se imparten nos 

centros de Galicia. 

- Motivar o alumnado para a mellora da calidade da formación profesional.  

- Recoñecer e estimular o labor do profesorado nos centros educativos de formación profesio-

nal e colaborar na actualización científico-técnica. 

- Potenciar as relacións entre os centros educativos e as empresas deste sector.  

- Seleccionar o/a alumno/a que representará a Galicia no Campionato Nacional de Formación 

Profesional SpainSkills 2019. 

 

Lugar e data de celebración das probas 

A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, terá lugar no mes de 

novembro no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. 
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Requisitos de participación 

 As persoas competidoras deberán ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de decembro de 

2018.  

 Deberán estar matriculadas nun ciclo formativo no curso 2018-2019. 

 
 

Patrocinadores 

Neste momento estase en negociacións coas posibles empresas patrocinadoras. 
 

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento 

 

En que consiste a competición  

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias propias desta 

especialidade a través dun traballo práctico, denominado “Plan de probas” (Test Project nas 

competicións internacionais), que porá de manifesto a preparación dos/as competidores/as para 

daren unha atención integral e de calidade ás persoas usuarias, relacionados con:  

 Intervencións de atención física e psicosocial a persoas con necesidades específicas. 

 Prestación de coidados físicos e psicosociais a persoas con necesidades especiais, por idade, 

circunstancia ou doenza. 

 Cobertura de necesidades fisiolóxicas (hixiene, mobilización, alimentación, evacuación, osi-

xenación, descanso e sono), vestimenta, evitación de perigos, comunicación, crenzas, apren-

dizaxe, confort, seguridade, recoñecemento e autorrealización daquelas persoas que, polas 

súas circunstancias, non poidan satisfacer por si mesmas estes coidados (enfermos/as agu-

dos/as, crónicos/as e persoas anciás). Isto inclúe a atención psíquica e social. 

 

Competencias que se requiren para o seu desenvolvemento  

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias propias desta 

especialidade a través dun traballo práctico, que porá de manifesto a preparación das persoas 

competidoras respecto ás seguintes competencias:  

 Organizar e xestionar o traballo. 

 Saber comunicarse e relacionarse. 

 Resolver os problemas atopados ao longo do desenvolvemento das probas. 

 Valorar as necesidades da persoa usuaria. 

 Planificar coidados acordes ás necesidades. 

 Avaliar os coidados administrados. 

 Aplicar protocolos establecidos. 

 

Coñecementos que se relacionan co seu desenvolvemento 

 Organización e xestión do traballo de xeito profesional. 

 Habilidades de comunicación e de relación interpersoais. 
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 Capacidade para resolver os problemas con innovación e creatividade. 

 Valoración das necesidades da persoa usuaria e planificación dos coidados. 

 Avaliación do plan de coidados. 

 Aplicación dos protocolos axeitados para cada situación. 

 

3. Descrición da proba 

 

Definición da proba 

A competición consistirá no desenvolvemento dun traballo práctico relacionado cunha serie de acti-

vidades relacionadas coa saúde física e psicosocial, o benestar, o crecemento e odesenvolvemento 

ao longo da vida, que requirirá das persoas competidoras a posta en práctica dunha ampla gama de 

coñecementos, habilidades e destrezas para demostraren as súas competencias durante a competi-

ción. 

 

Para iso, cada participante deberá realizar tres probas, das catro propostas, ao longo dos dous días 

de competición e dentro dos tempos marcados, logo dun sorteo para coñecer a orde de participa-

ción, que variará dunha proba a outra, segundo o determine o/a experto/a. As probas executaranse 

individualmente. 

 

Proba 1 Usuario diagnosticado de cancro de colon hai cinco semanas, que foi inter-

vido e dado de alta e vive no seu domicilio coa súa esposa. Necesita os coi-

dados propios da súa colostomía. 

Proba 2 Paciente de avanzada idade que ingresa por presentar unha recidiva dun 

quiste sacro; está intranquila e bota continuamente a man ao cueiro. 

Proba 3 Usuario hospitalizado hai dúas semanas con derramo cerebral e afectación 

do lado dereito. Presenta pneumonía e disnea. Será dado de alto nos próxi-

mos días. Necesita axuda na súa hixiene e no seu aseo persoal. 

Proba 4 Usuaria que vive no seu domicilio con lesión neurolóxica dende hai dous 

meses. Presenta preúlceras e ten sonda nasogástrica. Necesita cambios pos-

turais e axuda na alimentación. 

 

Todas as puntuacións deberán ser obxectivas. 

As persoas concursantes deberán traer consigo o equipamento persoal establecido indicado na epí-

grafe 4. 

 

Criterios de avaliación da proba 

 

O “Plan de probas” irá acompañado dos correspondentes criterios de cualificación baseados nos se-

guintes criterios de avaliación: 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A Comunicación. Comunicouse axeitadamente co/coa paciente e coa familia. 

B Educación. Foi quen de ensinar autocoidado. 

C Coñecementos técnicos e 

protocolos de actuación. 

Demostrou destrezas e habilidades no desenvolvemento das téc-

nicas. 

D Avaliación, planificación 

e xestión do tempo. 

Avaliáronse as necesidades, planificáronse actuacións acordes a 

elas e realizáronse no tempo establecido. 

E Uso de recursos e 

resolución de problemas. 

Xestionáronse adecuadamente os recursos e solucionáronse as 

continxencias xurdidas. 

F Profesionalidade. Traballouse baixo os principios do dereito e a ética profesional. 
 

 

Requisitos xenerais de seguridade e saúde 

 

Cada persoa competidora deberá traballar co máximo de seguridade. En caso contrario, despois de 

tres avisos, o xurado poderá, en aplicación das normas da competición, retirala desta. 

 

Equipamentos de protección persoal 

 

As persoas concursantes deben empregar o seguinte equipamento de protección persoal durante o 

traballo, así como as medidas de protección establecidas: pixama de hospital, calzado cómodo (que 

suxeite o pé) e luvas de látex ou vinilo (deben usarse só cando a técnica o requira). 

Durante a competición deben levar posto o equipamento persoal requirido e deben desprenderse das 

pezas que colguen, así como de cintas e xoias. 

O xurado da modalidade de competición vixiará e garantirá a seguridade. 
 

 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 
 

Nas dependencias onde se realice a competición, disporase de todos os materiais necesarios para a 

realización da proba, e non se poderá utilizar material ningún achegado polas persoas competidoras, 

salvo o uniforme acorde co traballo e o calzado apropiado. 

As persoas competidoras teñen prohibido a utilización do teléfono móbil e de calquera outro apare-

llo electrónico na área da competición. 

 

5. Xurado 
 

Será o responsable da avaliación das persoas participantes e a súa decisión será inapelable. Estará 

constituído por Marta María Gutiérrez Vázquez, experta da modalidade de competición de 

Coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de dependencia, que será a 

presidenta do xurado, así como o profesorado da especialidade e representantes das empresas 

patrocinadoras, de ser o caso.  
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Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os seus estudos algunha 

persoa participante, absterase de avaliala nos subcriterios subxectivos. 

 
 

6. Premios 

 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade de 

competición de Coidados auxiliares de enfermaría e atención a persoas en situación de 

dependencia, e representará a Comunidade Autónoma de Galicia na Olimpíada SpainSkills 

2019. 

 Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa especialidade e 

será suplente para representar a Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 

 Se o considera oportuno o xurado, algún premio pode quedar deserto. 

 Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

GaliciaSkills 2018.  


