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

Esta programación realízase para o módulo de ATENCIÓN SANITARIA, pertencente ao Ciclo formativo de grao medio de atención a persoas en

situación de dependencia; tomado como referencia o

Real Decreto 1593/2011, polo que se establece o título de  Técnico en atención a persoas en situación de dependencia, e introducindo as

adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de intervención e execución da atención física e sanitaria das

persoas en situación de dependencia, e a función de prevención e seguridade.

A función de intervención e execución abrangue aspectos como:

- Recollida de información.

- Organización da actuación.

- Establecemento de axudas técnicas.

- Desenvolvemento da actuación.

- Aplicación de estratexias de intervención.

- Control, seguimento e avaliación das actividades.

- Elaboración e formalización da documentación asociada.

- Información e orientación ás persoas usuarias e outras persoas.

A función de prevención e seguridade abrangue aspectos como:

- Xeración de ámbitos seguros.

- Utilización de equipamentos de protección individual.

- Aplicación da normativa de seguridade e prevención.

Este perfil profesional exerce a súa actividade no sector de servizos de atención ás persoas en situación de dependencia e, máis concretamente,

no ámbito de apoio asistencial.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

- Aplicación dos procedementos e das técnicas de atención sanitaria en situacións e contextos diversos.

- Adopción de medidas de seguridade e prevención en relación á persoa usuaria e ao persoal profesional.

- Mantemento de actitudes de empatía e comprensión ante os problemas e as dificultades da persoa usuaria.

- Traballo en equipo e colaboración como estratexias para mellorar a atención á persoa usuaria.

- Comunicación clara e precisa da información atendendo ás características das persoas interlocutoras no proceso da atención sanitaria.

- Uso de tecnoloxías da información e da comunicación para o control e o seguimento das intervencións e da evolución da persoa usuaria.
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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 Anatomía dos sistemas osteomuscular e nervioso, funcionamento e relacións. Manifestacións e patoloxías
máis frecuentes.

Principios
anatomofisiolóxicos do
Sistema
osteomuscular e
nervioso. Patoloxía
relacionada

35 10

2 Técnicas de mobilización, traslado e deambulación.Mobilización da
persoa dependente.

35 15

3 Anatomía do corazón e vasos sanguíneos. Funcionamento do ciclo cardíaco e a circula-ción do sangue.
Características do sangue e a linfa.  Patoloxías máis frecuentes.

Principios
anatomofisiolóxicos do
Sistema
cardiovascular  e do
sangue. Patoloxía
relacionada.

20 10

4 Anatomía dos pulmóns e das vías respiratorias, funcionamento e  relación cos órganos do sistema
cardiovascular. Patoloxías mais frecuentes

Principios
anatomofisiolóxicos do
Aparato respiratorio.
Patoloxía relacionada.

20 10

5 Anatomía do aparato do tubo dixestivo e as glándulas accesorias; proceso da dixestión dos alimentos.
Anatomía xeral dos riles e as vías urinarias. Proceso de formación da urina. Patoloxías máis frecuentes

Principios
anatomofisiolóxicos
dos Aparatos dixestivo
e urinario. Patoloxía
relacionada.

15 10

6 Características da acción hormonal, así como as distintas glándulas endocrinas, as súas hormonas e as
accións que exercen. Patoloxías endócrinas máis frecuentes. Anatomía xeral dos órganos xenitais masculinos
e femininos. O ciclo menstrual. Patoloxía xenital máis frecuente.

Principios
anatomofisiolóxicos
dos Sistemas
endocrino e
reproductor.  Patoloxía
relacionada.

12 10

7 Posicións na exploración médica. Medición das constantes vitais: Temperatura, Pulso, Respiración e Presión
arterial. Gráficas.

Exploración médica.
Constantes vitais.

30 10

8 Vías e técnicas de administración de medicamentos. Aerosolterapia.e osixenoterapia. Sistemas de aplicación
de frío e calor.

Administración de
medicamentos.

25 10

9 Alimentación oral, enteral e parenteral: materiais e técnicas.Nutrición e
metabolismo. Tipos de
alimentación do
usuario.

15 10

10 Analiza os protocolos de observación e rexistro dos datos establecidos na atención sanitaria.Control e seguimento
das actividades de
atención sanitaria.

6 5

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios anatomofisiolóxicos do Sistema osteomuscular e nervioso. Patoloxía relacionada 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia. NO

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

Criterios de avaliación

 CA2.9 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema osteomuscular.

   CA2.9.1 Describiuse a estrutura dos ósos

   CA2.9.2 Clasificáronse os ósos.

   CA2.9.3 Localizáronse os ósos no esqueleto

   CA2.9.4 Describíronse os tipos e as características das articulacións

   CA2.9.5 Distinguíronse os movementos das articulacións

   CA2.9.6 Describíronse a estrutura e os tipos de músculos esqueléticos

   CA2.9.7 Identificáronse os músculos da anatomía

   CA2.9.8 Detalláronse as lesións e as doenzas osteoarticulares e musculares máis frecuentes

 0CA2.10 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema nervioso.

 0  CA2.10.1 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas dos órganos dos sentidos.

 0  CA2.10.2 Definíronse as manifestacións e as doenzas neurolóxicas máis frecuentes.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos de sostén e movemento do corpo humano (aparello locomotor e sistema nervioso): patoloxía máis frecuente.

   Anatomía topográfica e funcional do aparato locomotor

     Identificación da estrutura do óso.

     Disposición e nomenclatura dos ósos do esqueleto.

     Estudo das articulacións e dos movementos articulares.

     Estudo dos músculos e da actividade motora.
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Contidos

     Clasificación das lesións e das doenzas osteoarticulares e musculares.

   Anatomía topográfica e funcional do sistema nervioso

     Relacións entre a actividade nerviosa, a muscular e a sensorial.

     Clasificación das manifestacións e das doenzas neurolóxicas máis frecuentes.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Mobilización da persoa dependente. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia. NO

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 Aplicáronse as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.3 Aplicáronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

CA2.4 Utilizáronse as axudas técnicas de mobilización, transporte, deambulación e posicionamento en cama de persoas en situación de dependencia máis adecuadas ao seu estado e ás
súas condicións.

CA2.5 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade.

CA2.6 Describíronse as técnicas de limpeza e conservación de próteses, precisando os materiais e os produtos adecuados en función do estado e das necesidades da persoa usuaria.

CA2.7 Proporcionáronselle pautas de actuación á persoa en situación de dependencia e ás do seu contorno, que favorezan a súa autonomía, en relación coa mobilidade e o mantemento
das axudas técnicas.

CA2.8 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa usuaria.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Posicións anatómicas.

 Técnicas de mobilización, traslado e deambulación: manobras de estirada e mobilización articular.

 Aplicación dos principios de mecánica corporal na prevención de riscos profesionais: prevención de lesións no persoal; procedementos de carga.

 Aplicación de medidas de prevención e seguridade.

 Utilización de axudas técnicas para a deambulación, o traslado e a mobilización de persoas en situación de dependencia: Colocación. Comprobacións de seguridade. Técnicas e materiais
de limpeza e conservación de próteses. Asesoramento ás persoas en situaci
 Valoración da importancia da implicación na realización das actividades.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Principios anatomofisiolóxicos do Sistema cardiovascular  e do sangue. Patoloxía relacionada. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades. NO

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 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor.

   CA1.1.1 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema cardiovascular.

     CA1.1.1.1 Localizouse a posición do corazón na cavidade torácica e identificáronse as cámaras e as válvulas cardíacas

     CA1.1.1.2 Localizáronse os principais vasos sanguíneos e linfáticos

     CA1.1.1.3 Detalláronse os parámetros funcionais do corazón e da circulación

     CA1.1.1.4 Describíronse as doenzas cardíacas e vasculares máis frecuentes

   CA1.1.2 Enumeráronse os compoñentes sanguíneos e a súa función

     CA1.1.2.1 Describiuse o traxecto do sangue a través do corazón e comparáronse as funcións das cámaras cardíacas dos lados dereito e esquerdo

     CA1.1.2.2 Describíronse as patoloxías sanguíneas máis frecuentes

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor: patoloxía relacionada.

   Principios anatomofisiolóxicos do Sistema cardiovascular. Patoloxía relacionada.

     Bases anatomofisiolóxicas do corazón.
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Contidos

     Distribución anatómica dos principais vasos sanguíneos e linfáticos.

     Análise da circulación arterial e venosa.

     Pulso arterial e transmisión da onda do pulso.

     Determinación dos parámetros funcionais do corazón e da circulación.

     Estudo da patoloxía cardíaca e vascular.

   Estudo do sangue. Grupos sanguíneos. Hemostasia.

     Clasificación dos trastornos sanguíneos.

 Necesidades de atención sanitaria das persoas en situación de dependencia.

 Identificación dos principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

 Análise das condicións ambientais na atención sanitaria.

 Estratexias para a promoción do autocoidado.

 Sensibilización cara á necesidade de promover o autocoidado dentro das posibilidades da persoa.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Principios anatomofisiolóxicos do  Aparato respiratorio. Patoloxía relacionada. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades. NO

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 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor.

   CA1.1.3 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema respiratorio.

     CA1.1.3.1 Enumeráronse os principais órganos do aparato respiratorio.

     CA1.1.3.2 Comentáronse as funcións xerais do aparato respiratorio.

     CA1.1.3.3 Describiuse a función de cada órgano respiratorio.

     CA1.1.3.4 Describíronse as patoloxías respiratorias máis frecuentes

     CA1.1.3.5 Aplicouse de xeito correcto a terminoloxía relacionada.

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor: patoloxía relacionada.

   Principios anatomofisiolóxicos do  Aparato respiratorio. Patoloxía relacionada.

     Anatomía do aparato respiratorio.

     Fisioloxía da respiración e ventilación pulmonar.

     Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas respiratorias.
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Contidos

 Necesidades de atención sanitaria das persoas en situación de dependencia.

 Identificación dos principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

 Análise das condicións ambientais na atención sanitaria.

 Estratexias para a promoción do autocoidado.

 Sensibilización cara á necesidade de promover o autocoidado dentro das posibilidades da persoa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Principios anatomofisiolóxicos dos Aparatos dixestivo e urinario. Patoloxía relacionada. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades. NO

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 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor.

   CA1.1.4 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do aparato dixestivo.

     CA1.1.4.1 Localizáronse correctamente as estruturas anatómicas do aparello dixestivo.

     CA1.1.4.2 Recoñeceuse correctamente a fisioloxía do aparato dixestivo.

     CA1.1.4.3 Detalláronse as características da dixestión e do metabolismo

     CA1.1.4.4 Definíronse as manifestacións patolóxicas e as doenzas dixestivas máis frecuentes.

   CA1.1.5 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do aparato urinario

     CA1.1.5.1 Localizaronse correctamente as estruturas anatómicas do aparato renal.

     CA1.1.5.2 Relacionáronse correctamente as funcións das estruturas que integran o aparato renal

     CA1.1.5.3 Analizouse o proceso de formación dos ouriños

     CA1.1.5.4 Describíronse as doenzas renais e os trastornos urinarios máis frecuentes.

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

4.5.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor: patoloxía relacionada.

   Anatomofisioloxía do aparato dixestivo.

     Anatomofisioloxía dixestiva.

     Análise do proceso de dixestión e metabolismo

     Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas dixestivas

   Anatomofisioloxía renal e urinaria

     Anatomofisioloxía renal e urinaria.

     Análise do proceso de formación dos ouriños

     Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas renais e urinarias

 Necesidades de atención sanitaria das persoas en situación de dependencia.

 Identificación dos principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

 Análise das condicións ambientais na atención sanitaria.

 Estratexias para a promoción do autocoidado.

 Sensibilización cara á necesidade de promover o autocoidado dentro das posibilidades da persoa.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Principios anatomofisiolóxicos dos Sistemas endocrino e reproductor.  Patoloxía relacionada. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades. NO

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 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor.

   CA1.1.6 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema endócrino

     CA1.1.6.1 Describiuse a fisioloxía hormonal.

     CA1.1.6.2 Clasificáronse as alteracións endócrinas máis frecuentes.

   CA1.1.7 Describíronse as características anatomofisiolóxicas do aparato xenital feminino.

     CA1.1.7.1 Describíronse as características anatómicas do aparello xenital feminino.

     CA1.1.7.2 Relacionouse o ciclo ovárico co ciclo endometrial

     CA1.1.7.3 Citáronse as alteracións patolóxicas máis frecuentes do aparello xenital feminino

   CA1.1.8 Describíronse as características anatomofisiolóxicas do aparato xenital masculino

     CA1.1.8.1 Describíronse as características anatómicas e funcionais do aparello xenital masculino.

     CA1.1.8.2 Citáronse as alteracións patolóxicas máis frecuentes do aparello xenital masculino

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

4.6.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor: patoloxía relacionada.

   Bases anatomofisiolóxicas do sistema endócrino.

     Bases anatomofisiolóxicas do sistema endócrino.

     Análise da acción hormonal

   Bases anatomofisiolóxicas dos aparellos xenitais feminino e masculino

     Clasificación das manifestacións patolóxicas e das doenzas dos aparatos xenitais masculino e feminino

 Necesidades de atención sanitaria das persoas en situación de dependencia.

 Identificación dos principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

 Análise das condicións ambientais na atención sanitaria.

 Estratexias para a promoción do autocoidado.

 Sensibilización cara á necesidade de promover o autocoidado dentro das posibilidades da persoa.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Exploración médica. Constantes vitais. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no plan de
coidados. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Seleccionáronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias.

CA3.6 Tomáronse as constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas.

CA3.7 Valorouse a importancia de favorecer a participación da persoa usuaria e o das persoas do seu contorno nas actividades sanitarias.

CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Posicións anatómicas precisas para a exploración médica.

 0Aplicación de técnicas e procedementos de medición e rexistro de constantes vitais. Constantes vitais: temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial e frecuencia cardíaca. Rexistro
gráfico das constantes vitais. Balance hídrico.
  Valoración da importancia da implicación da persoa e o seu contorno nas actividades sanitarias: asesoramento sobre pautas de actuación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Administración de medicamentos. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no plan de
coidados. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Preparouse e previuse a administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as prescricións específicas para cada vía e cada
produto.

   CA3.2.1 Utilizáronse os termos farmacolóxicos axeitados

   CA3.2.2 Describíronse correctamente as formas farmacéuticas presentadas

   CA3.2.3 Clasificáronse os fármacos alfabéticamente segundo a forma de presentación e a vía de administración.

CA3.3 Identificáronse os principais riscos asociados á administración de medicamentos.

CA3.4 Seleccionáronse tratamentos locais de frío e calor atendendo ás pautas dun plan de coidados individualizado.

CA3.5 Identificáronse os signos de posibles alteracións no estado xeral da persoa durante a administración de medicamentos.

CA3.7 Valorouse a importancia de favorecer a participación da persoa usuaria e o das persoas do seu contorno nas actividades sanitarias.

CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

 CA3.9 Aplicáronse as técnicas de mobilización de secrecións en doenzas do aparato respiratorio.

 0CA3.10 Aplicaronse os procedementos de administración de osíxeno e aerosois.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Valoración da importancia da implicación da persoa e o seu contorno nas actividades sanitarias: asesoramento sobre pautas de actuación.

 Principios de farmacoloxía xeral: formas farmacéuticas e clasificación de fármacos.

 Preparación e administración de medicamentos: Principais características anatomofisiolóxicas das zonas afectadas. Administración por vía oral, tópica e rectal. Administración de aerosois e
oxíxeno. Riscos asociados á administración de medicamentos. Detecc
 Prevención de riscos na administración de medicamentos: uso de medidas de protección, hixiene e seguridade.

 Aplicación de técnicas de aplicación local de frío e calor.

 Aplicación de técnicas hidrotermais.

 Aplicación de técnicas de mobilización de secrecións en doenzas do aparello respiratorio.

 Aplicación de técnicas de masaxe para favorecer a circulación venosa e linfática.

 Apoio na aplicación de técnicas específicas de rehabilitación.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Nutrición e metabolismo. Tipos de alimentación do usuario. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos e as axudas necesarias. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Organizouse a distribución e o servizo das comidas na institución, seguindo as prescricións da folla de dietas.

CA4.2 Aplicáronse técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

CA4.3 Informouse a persoa en situación de dependencia e a súa familia acerca da correcta administración de alimentos.

CA4.4 Comprobouse que a inxestión se axuste ao plan de coidados.

CA4.5 Asesorouse a persoa e a familia sobre a utilización dos materiais de recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

CA4.6 Amosouse sensibilidade cara á importancia de que a hora da comida sexa un momento agradable para a persoa.

CA4.7 Identificáronse os posibles riscos asociados ás situacións de inxestión.

CA4.8 Adoptáronse medidas de seguridade e prevención de riscos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Servizo de comidas en institucións.

 Organización e distribución dos alimentos.

 Aplicación de técnicas de administración de comidas.

 Alimentación por vía oral e parenteral.

 Aplicación de axudas técnicas para a inxestión.

 Prevención de situacións de risco asociadas á alimentación.

 Recollida e eliminación de excrecións.

 Orientación á persoa usuaria, así como aos coidadores e ás coidadoras principais, sobre a inxestión de alimentos, a recollida de excrecións e a eliminación.

 Valoración da importancia da actitude do persoal técnico fronte ás necesidades de apoio á inxestión.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Control e seguimento das actividades de atención sanitaria. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as características que deben cumprir os protocolos de observación, control e seguimento do estado físico e sanitario das persoas usuarias.

CA5.2 Cubríronse protocolos de observación e rexistro, manuais e informatizados, seguindo as pautas establecidas en cada caso.

CA5.3 Recolleuse información correcta e completa sobre as actividades realizadas e as continxencias que se presentaran.

CA5.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diversos instrumentos.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse os datos obtidos segundo o
procedemento establecido.

CA5.6 Rexistráronse os datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

CA5.7 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

CA5.8 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da evolución física e sanitaria da persoa, para mellorar o seu benestar.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre o estado físico e sanitario das persoas usuarias: Protocolos de observación e rexistro. Obtención de información das
persoas usuarias e das persoas coidadoras informais.
 Aplicación de técnicas e instrumentos para o seguimento das actividades de atenciónsanitaria.

 Utilización de rexistros manuais e informatizados: rexistro de incidencias.

 Transmisión da información ao equipo interdisciplinar.

 Valoración da importancia da precisión e a obxectividade no rexistro dos datos.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva neste módulo evidenciarán a consecución de todos os RA dun xeito equilibrado e cun grao de

participación activa nas actividades a desenvolver.

Os mínimos para este módulo son:

RA1

-Coñecer as estruturas cardíacas e vasculares.

-Coñecer as células que comprenden o sangue.

-Coñecer as estruturas que comprenden o aparato respiratorio.

-Coñecer os órganos do aparato respiratorio e a súa función.

-Completar láminas anatómicas mudas do aparato dixestivo e glándulas anexas cos nomes dos órganos correspondentes, e as súas funcións no

proceso dixestivo.

-Completar láminas anatómicas mudas do aparato urinario cos nomes dos órganos correspondentes e as súas funcións no proceso da formación

dos ouriños.

-Relacionar as glándulas coa súa situación no organismo e as hormonas que producen.

-Realización do procedemento da glicemia capilar por parellas e rexistro das cifras obtidas.

RA2

-Coñecer os ósos e articulacións do corpo.

-Identificar correctamente cada unha das estruturas óseas e articulares.

-Identificar correctamente cada un dos músculos e a súa situación.

-Preparar os materiais para empregar segundo a técnica de traslado, posicionamento, mobilización e deambulación, dependendo do estado de

saúde e das condicións físicas das persoas.

-Coñecer os arcos de movemento corporais (flexión-extensión, pronación-supinación, etc) para a realización dos procedementos.

-Realizar os movementos das articulacións segundo os arcos de movemento na persoa dependente.

-Aplicación das normas fundamentais da mecánica corporal.

-Realización dos procedementos de cambio de posición na cama e axuda na mobilización da persoa dependente.

-Acompañamento das persoas dependentes na deambulación, con cinturón de traslación, muletas, bastóns e andadores, e nos traslados en grúa

móbil, cadeira de rodas e padiola, con seguridade e eficacia.

RA3

-Identificación das distintas posicións anatómicas, en función do tipo de exploración a realizar, e a patoloxía que presenta a persoa dependente.

-Realización da toma das distintas constantes vitais (temperatura, pulso, respiración, tensión arterial e saturación de osíxeno) en grupos de dous,

facéndose a toma uns a outros respectivamente.

-Realización da gráfica de constantes vitais cos datos obtidos de varias medicións do pulso, temperatura, respiración e tensión arterial. Calcular e

rexistrar o balance hídrico de 24 horas. Interpretar a gráfica e valorar os resultados.

-Realizar a clasificación alfabética de diversos medicamentos en xeral, e segundo a forma de presentación e a vía de administración.

-Selección do material necesario para administrar a medicación segundo a vía utilizada.

-Realización dos procedementos de administración de medicamentos segundo a vía utilizada.

-Cumprimentación da folla de medicación cos rexistros dos medicamentos administrados.

-Preparación do material e realización dos procedementos de aplicación de frío, seco e húmido e calor, seco e húmido.

-Preparación do material necesario e realización dos procedementos de mobilización de secrecións, administración de aerosois e osíxeno.

RA4

-Identificación, descrición e preparación do material necesario segundo os procedementos de administración de alimentos por vía oral ou enteral,

en función do grao de dependencia física.

-Realización dos procedementos de administración de alimentos por vía oral, mediante sonda nasogástrica, a través da ostomía, e dos coidados

necesarios.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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RA5

-Realización dun listado cos coidados sanitarios realizados na asistencia domiciliaria, e os realizados nos centros residenciais para persoas

maiores.

-Presentación de fichas de traballo, sobre os protocolos de observación e os rexistros dos datos obtidos nos procedementos realizados.

-Busca en internet dalgún protocolo de actuación co seu correspondente rexistro.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación continua supón que a actividade avaliadora non se baseará soamente na demostración de coñecementos por medio de probas

escritas, actividades de aula e realización dos procedementos; tamén teranse en conta a actitude diaria, o esforzo mantido de forma constante, a

participación e a responsabilidade no cumprimento das normas.

Na avaliación dos alumnos terase en conta, para decidir a valoración global do alumno, os seguintes factores:

1.- Asimilación e aplicación de coñecementos. Avaliarase neste factor a adquisición de contidos conceptuais propios do módulo. Para a avaliación

obxectiva dos contidos conceptuais faranse probas teóricas escritas, cun mínimo de unha por avaliación en relación cos contidos do módulo.

Todas elas constarán de cuestións obxectivas, de resposta curta, e a nota da proba escrita expresarase nunha escala de 0-10. A nota media dos

contidos conceptuais será a media aritmética dos exames que puidera haber.

2.-Dominio de procedementos específicos fixados na programación do módulo. Para a avaliación obxectiva dos contidos procedimentais faranse:

Actividades de aula: cuestionarios, actividades de completar, visualización de imaxes, e realización dos procedementos. O alumnado deberá

realizar tódalas actividades propostas de xeito aceptable, que poderán ser susceptíbeis de ser modificadas e corrixidas, coa axuda do profesorado

e apoiándose tamén no grupo. A nota da proba expresarase nunha escala de 0-10. O alumno que non se presente na data e hora fixada a algunha

das probas do módulo perderá o dereito á cualificación desa proba (salvo nos supostos legalmente recoñecidos que puideran existir).

3. -Actitude. Para a avaliación obxectiva da actitude teranse en conta diferentes variables:

  -Responsabilidade no cumprimento das normas de comportamento na aula.

  -Participación activa na clase e interese polas actividades que se desenvolven nela.

  -Relación correcta, respectuosa, tolerante e educada co profesor e os seus compañeiros

  -Orde e limpeza, tanto no traballo coma respecto do entorno

Nas sesións de avaliación o módulo será avaliado cunha soa cualificación, sen decimais segundo a lexislación vixente, que englobará todos os

factores.

Para acadar unha avaliación positiva do módulo será necesario realizar os dous apartados anteriores (Asimilación e aplicación de coñecementos e

dominio de procedementos específicos).

Será necesario ter unha puntuación mínima de 5 na escala de 0/10 no apartado 1 para poder acceder á valoración do apartado 2, e unha

puntuación mínima de 5 neste apartado para obter unha valoración positiva do módulo e antes de acceder a cualificación final.

A cualificación final virá determinada por un valor obtido despois da suma aritmética tras asignar:

-Un 50% para o apartado 1 de asimilación e aplicación de coñecementos.

-Un 40 % para o apartado 2 de dominio de procedementos.

-Un 10 % para o apartado 3  de actitudes.

A nota final do alumno/a será a resultante da nota media dos 3 trimestres avaliados.

A programación do módulo para o alumnado (contidos e criterios de avaliación) estará a súa disposición no taboleiro da aula de prácticas.

Os contidos mínimos servirán para:

1. Configurar o plan e probas extraordinarias de avaliación final ordinaria do módulo, para os alumnos aos que non lles é posible realizar a

avaliación continua.

2. Planificar as actividades de recuperación do módulo, para os alumnos que non o superasen, na fase de avaliación final ordinaria.

3. Realizar as probas da sesión de avaliación final extraordinaria do módulo, que terán lugar logo das actividades e proceso de recuperación, nos

períodos establecidos na Orde do 12 de xullo de 2011.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Ainda que a avaliación é continua, para o alumnado que non supere algunha das avaliiacións parciais, programaranse actividades de recuperación

consistentes en repaso dos temas e das actividades prácticas.

Segundo o artigo 29 da Orde do 12 de xullo de 2011 de desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial (DOG 15 de xullo 2011), "o alumnado que teña módulos pendentes, entre a 3ª avaliación parcial e a final de módulos ,

deixarase un período non superior a 3 semanas que, entre outras actividades, destinarase á realización de actividades de recuperación dos

módulos pendentes, deseñadas en base o informe individualizado de avaliación elaborado polo equipo docente, logo de realizada a 3ª avaliación".

Segundo o artigo 31 da citada Orde, o alumnado do rexime ordinario, que despois da avaliación parcial de módulos de 2º teña o módulo de

Atención Sanitaria de 1º pendente por non acadar un ou máis RA, e non acceda á FCT, realizará actividades de recuperación propostas polo

equipo docente, á  vista do informe individualizado de avaliación, durante o 3º trimestre do segundo ano, no período ordinario da FCT.

O alumnado de oferta modular que non supere o módulo, despois da avaliación final de módulos, por non acadar un ou máis RA, deberá formalizar

unha nova preinscripción e matrícula.

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

O sistema de avaliación neste caso terá en conta:

1. A avaliación continua e aplicable a tódolos módulos do ciclo ó longo do proceso de ensino-aprendizaxe e require a asistencia regular do

alumnado ás clases e ás demais actividades lectivas programadas.

2. Segundo o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, ¿O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación contínua nun

determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total¿, sendo preavisado o alumnado cando alcance o 6% das mesmas. ¿Para os

efectos de determinación da perda do dereito á avaliación contínua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou

alumna na xustificación desas faltas¿. Atendendo ás circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á

hora de proceder, establécese para todos os módulos un máximo dun 10% para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun

5% con xustificación.

Cando o alumnado acade esa porcentaxe de faltas de asistencia no módulo, perderá o dereito á avaliación contínua, non podendo examinarse por

avaliacións parciais, tendo dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final de módulos correspondente, de

acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de

módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de

recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non

terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario. Non obstante, o alumno/a poderá seguir asistindo a clase con

carácter presencial.

3. Para aquel alumnado que perda o dereito á avaliación contínua as probas de avaliación extraordinaria consistirán:

- Actividades similares as realizadas ao longo do curso na aula, que o alumno presentará en tempo e forma (a criterio do profesor).

- Nunha proba teórica das tres avaliacións, na que terá que aprobar as partes correspondentes a cada avaliación cunha nota mínima de 5 (non se

efectuará nota media das tres partes si algunha destas está suspensa)

- Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades procedimentais como na proba teórica, non

existindo a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual

o seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo do procedemento de Programación establecido (utilizando, se é o caso a plataforma habilitada a

tal efecto), que se entregará a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de

departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente.

O/a  titor/a levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá copia á xefatura de estudos.

  Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

A avaliación inicial, en ningún caso, levará consigo, cualificación para o alumnado.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas. Cando

a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando aqueles

contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais asociados

aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.
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  No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través

do departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15. De

acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar

os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

  É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

curriculo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

   <  Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do

seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

   <  Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

   <  Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

   < Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar

solucións de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas

de probas, etc.

   < Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o

ciclo (aula, material informático,talleres,...)

   < Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

   < Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico-

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sem-pre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades serán programadas e organizadas polo departamento e procurarase que sexan de interese para distintos módulos, como pode ser a

visita a centros residenciais de diferente índole.

Entre as posibilidades para o presente curso atopanse as seguintes:

-Visita VIVEIRO DE EMPRESAS.

-Visita GERIATROS.

-Visita EMS (Empresa de Produtos de Apoio).

-Visita ASPAS.

-Visita CENTRO JUAN VIDÁN.

-Charla CRUZ VERMELLA.
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-Charla ONCE.

-Charla COLECTIVO VIDA INDEPENDIENTE.

-Charla ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL SARELA.

-Charla con Coidadores/as Formais.

-Charla FAPXG.

-Charla Autoxestores. ASPAS

-Charla AGADEA.

-Charla Emprender: ATRÉVETE.

-Visita SAR QUAVITAE (MAPFRE).

-Visita ao CEE A BARCIA.

-Visita a centro de día MÁS VIVIR.

-Visita a centro de día ASPANAES.

As actividades decidiranse na primeira xuntanza do equipo de ciclo, de cada curso escolar.

10.Outros apartados

10.1) CUESTIONARIO DE AVALIACION INICIAL DO ALUMNADO

Este cuestionario será cuberto por tódolos alumnos que cursan o módulo nas primeiras sesións lectivas, ó inicio de curso

A1.Por qué se decidíu vostede a cursar este Ciclo Formativo?

A2.Estivo ou está vostede traballando? En caso afirmativo indique a actividade laboral/sector

A3.Ten vostede algún impedimento de tipo laboral ou de outra índole para asistir con regularidade ás actividades formativas deste módulo,

segundo o horario previsto?

A4.É vostede zurdo/a?

A5.Qué expectativas profesionais e persoais ten vostede para cando remate a formación deste ciclo formativo?

A6.Qué espera do Módulo de Atención Sanitaria?

A7.Cómo cree vostede que contribúe a formación relativa á Atención Sanitaria, cara ao desempeño da actividade profesional, asociada a este ciclo

formativo?

A8.Unha sensación ou cambio no estado de saúde que unha persoa percibe subxectivamente denomínase:

A9.Unha osteopatía é:

A10.Á expulsión de materias contidas nas vías respiratorias ou nos alveolos pulmonares chámase:

A11.Enumere os osos do cranio que coñeza:

A12.Cando a glándula tiroides segrega demasiada cantidade de hormonas aparece una enfermidade denominada:

A13.Os medicamentos de acción local donde actúan :

A14.O shock causado por unha reacción alérxica chámase:

A15.A lesión dos ligamentos que unen unha articulación denomínase:
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de
dependencia

52016/2017 160160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOAQUINA ALONSO CASTRO,MARTA LÓPEZ FERNÁNDEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo CARACTERISTICAS E NECESIDADES DAS PERSONAS EN SITUACION DE DE DEPENDENCIA,

pertencente ao Ciclo MEDIO DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA tomando como referencia o o Decreto 226/2012

do 18 de Outubro correspondente o título de Técnico/a de Atención a personas en situación de dependencia, da Familia Profesional SERVICIOS

SOCIOCULTURAIS E ÁCOMUNIDADE, cunha duracion de 2.000 horas, impartido no CIFP COMPOSTELA, Santiago de Compostela.

Todos os contidos e actividades de ensinanza- aprendizaxe especificados en dita programación, van encamiñados a que o alumnado, futuros/as

técnicos/as en Atención A PERSOAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA , obteñan a cualificación profesional no campo da actividade produtiva

na prestación de servizos de atención sociosanitaria principalmente desenvolta no sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial,

psicosocial e de apoio á xestión doméstica.

Para a súa elaboración baseamonos no perfil profesional do título, na Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais e que se

concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do título

O perfil profesional do título de técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e,de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

nacional de cualificacións profesionais incluídas no título.

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter

e mellorar a súa calidade de vida, realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando

medidas e normas de prevención e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario.

Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Determinar as necesidades asistenciais e psicosociais da persoa en situación de dependencia mediante a interpre-tación da información obtida

acerca da persoa a través do plan de atención individual, respectando a súa confidencia-lidade.

b) Organizar as actividades de atención ás persoas en situación de dependencia, favorecendo a súa colaboración e a da familia, e tendo en conta

as directrices establecidas no plan de atención individualizada.

c) Realizar as tarefas de hixiene persoal e vestidura das persoas en situación de dependencia, achegando a axuda precisa, favorecendo ao

máximo a súa autonomía nas actividades da vida diaria e mantendo cara a elas unha actitude de respecto e profesionalidade.

d) Organizar a intervención relativa á alimentación, supervisando os menús, preparando os alimentos e administrándoos en caso necesario.

e) Xestionar a documentación básica e o orzamento da unidade de convivencia, cun óptimo aproveitamento dos recursos e asegurando a

viabilidade da xestión económica.

f) Realizar as actividades de mantemento e limpeza do domicilio, garantindo as condicións de habitabilidade, hixiene e orde, con criterios de

calidade, seguridade e coidado do ambiente e, de ser o caso, tramitar a documentación pertinente.

g) Realizar as intervencións relacionadas co estado físico das persoas en situación de dependencia, seguindo as pautas establecidas e amosando

en todo momento respecto pola súa intimidade.

h) Realizar os traslados, as mobilizacións e o apoio á deambulación das persoas en situación de dependencia, empre-gando os protocolos e as

axudas técnicas necesarias, seguindo as pautas marcadas no plan de atención individual (PAI) e adoptando medidas de prevención e seguridade.

i) Aplicar medidas de prevención e seguridade tanto para as persoas en situación de dependencia como para o perso-alprofesional, en distintos

ámbitos de intervención.

j) Dar resposta a situacións de emerxencia e risco para a saúde no desenvolvemento da actividade profesional, aplicando técnicas de primeiros

auxilios.

k) Pór en práctica intervencións de apoio psicosocial, empregando axudas técnicas, apoios de comunicación e tecnoloxías da información e da
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comunicación, e seguindo as pautas marcadas no plan de atención individual.

l) Aplicar técnicas e estratexias para o mantemento e o desenvolvemento das habilidades de autonomía persoal e social

das persoas en situación de dependencia, empregando axudas técnicas e de comunicación consonte as pautas marcadas no plan de atención

individual.

m) Realizar tarefas de acompañamento e asistencia persoal, respectando as directrices do plan individual de vida independente e as decisións da

persoa usuaria.

n) Asesorar persoas en situación de dependencia, familiares e persoal coidador non formal, proporcionándolles pautas de actuación no coidado e

na atención asistencial e psicosocial, e adecuando a comunicación e as actitudes ás características das persoas interlocutoras.

ñ) Resolver as continxencias con iniciativa e autonomía, amosando unha actitude autocrítica e procurando alternativas para favorecer o benestar

das persoas en situación de dependencia.

o) Colaborar no control e no seguimento das actividades asistenciais, psicosociais e de xestión domiciliaria, cubrindo os rexistros oportunos,

manexando as aplicacións informáticas do servizo e comunicando as incidencias detectadas.

p) Xestionar as chamadas entrantes e saíntes do servizo de teleasistencia, recibíndoas e emitíndoas segundo os protocolos establecidos,

utilizando aplicacións informáticas e ferramentas telemáticas.

q) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos, actualizando os seus

coñecementos, utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación.

r) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, e cooperando ou

traballando en equipo con diferentes profesionais no contorno de traballo.

s) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, e identificar as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e da

súa autonomía.

t) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

u) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas

persoas, no contorno laboral e no ambiente.

v) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

w) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional.

x) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

As ocupacións e postos de traballo máis habituais e acordes co perfil profesional das Técnicas/os en Atención a Persoas en Situación de

Dependencia serán

- Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

- Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.

- Xerocultor/ora.

- Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en institucións.

- Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.

- Auxiliar de axuda a domicilio.

- Asistente de atención domiciliaria.

- Traballador/ora familiar.

- Auxiliar de educación especial.

- Asistente persoal.

- Teleoperador/ora de teleasistencia.

- Servicios de atención domiciliaria e domicilios particulares.
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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 As necesidades
humanas. Autonomía
e Dependencia

25 16

2 Proceso de
envellecemento.
Enfermidades
evolutivas

28 17

3 Persoas con
diversidade funcional.

17 11

4 Diversidade funcional
Sensorial (Visual e
Auditiva)

16 10

5 Diversidade funcional
Motora

16 10

6 Diversidade Funcional
Intelectual. Trastornos
xeralizados do
desenvolvemento.

16 10

7 Saude e dependencia. 26 16

8 Persoal de atención
directa a persoas en
situación de
dependencia

16 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 As necesidades humanas. Autonomía e Dependencia 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. SI

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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 Describíronse os procesos básicos asociados á promoción da autonomía persoal e a vida independente.

CA1.2 Caracterizáronse as habilidades de autonomía persoal.

CA1.3 Identificáronse os factores que favorecen ou inhiben o mantemento da autonomía persoal e a vida independente.

CA1.4 Describíronse as principais alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda de autonomía persoal.

CA1.5 Identificáronse os indicadores xerais da perda de autonomía.

CA1.6 Xustificouse a necesidade de respectar a capacidade de elección da persoa en situación de dependencia.

CA1.7 Argumentouse a importancia da prevención para retrasar as situacións de dependencia.

CA1.8 Valorouse a importancia da familia e do medio do suxeito no mantemento da súa autonomía persoal e o seu benestar físico e psicosocial.

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos de psicoloxía: ciclo vital e procesos cognitivos, emocionais e de conduta.

 Autonomía e dependencia. Vida independente: concepto, orixe e filosofía. Autodeterminación. Identificación dos graos e niveis de dependencia. Indicadores xerais da perda de autonomía.

 Habilidades de autonomía persoal.

 Promoción da autonomía persoal. Procesos básicos e factores influentes: Prevención da perda de autonomía. Identificación de barreiras físicas e psicosociais para a autonomía das persoas.
Factores que favorecen ou inhiben o mantemento da autonomía persoal
 Alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda de autonomía.
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Contidos

 Valoración da prevención e a promoción da autonomía persoal como estratexia de actuación fronte á dependencia.

 Sensibilización acerca da importancia de respectar a capacidade de elección das persoas en situación de dependencia.

 Papel da familia e do contorno no ámbito da autonomía persoal e a dependencia.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Proceso de envellecemento. Enfermidades evolutivas 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA2 - Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analiza os cambios e as deterioracións producidas por
el. SI

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA2.1 Relacionáronse os cambios biolóxicos, psicolóxicos e sociais propios do avellentamento coas dificultades que implican na vida diaria da persoa.

   CA2.1.1 Comprendéronse os modelos e teorías sobre envellecemento.

   CA2.1.2 Identificáronse os cambios biolóxicos, psicosociais e emocionais máis frecuentes no proceso de avellentamento.

   CA2.1.3 Identificouse a evoluación do contexto socioafectivo e da sexualidade nas persoas maiores.

CA2.2 Identificáronse as patoloxías máis frecuentes na persoa anciá.

CA2.3 Describíronse as principais características e necesidades das persoas anciás.

CA2.4 Identificáronse as principais manifestacións de deterioración persoal e social propias das persoas anciás.

   CA2.4.1 Recoñeceuse e valorouse a incidencia do avelletamento na calidade de vida e na autonomía da persoa anciá.

CA2.5 Relacionáronse os niveis de deterioración física, psicolóxica e social cos graos de dependencia e o tipo de apoio requirido.

CA2.6 Describíronse as condutas e os comportamentos característicos das persoas anciás durante o período de adaptación ao servizo de atención á dependencia e ao persoal profesional
de referencia.

CA2.7 Identificáronse as necesidades de orientación e apoio das persoas coidadoras familiares e non profesionais da persoa anciá.

CA2.8 Valorouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas anciás.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso de avellentamento.
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Contidos

   Avellentamento activo.

   Modelos e teorías sobre o avellentamento.

   Identificación dos cambios biolóxicos, psicosociais e emocionais máis frecuentes no proceso de avellentamento

 Patoloxías máis frecuentes na persoa anciá.

 Incidencia do avellentamento na calidade de vida e na autonomía da persoa anciá.

 Identificación das necesidades especiais de atención e apoio integral das persoas anciás. Indicadores de deterioración persoal e social na persoa anciá. Evolución do contexto socioafectivo
e da sexualidade da persoa maior. Calidade de vida, apoio e autode
   Indicadores de deterioración persoal e social na persoa anciá.

   Evolución do contexto socioafectivo e de sexualidade da persoa maior.

   Calidade de vida, apoio e autodeterminación na persoa anciá.

 Apoio e orientación ao persoal coidador non profesional das persoas anciás.

 Proceso de adaptación da persoa anciá ao servizo de atención e ao persoal que a atenda: condutas e comportamentos característicos.

 Sensibilización cara ás repercusións do avellentamento na vida cotiá das persoas anciás e no seu ámbito.

 Respecto pola capacidade de autodeterminación nas persoas anciás.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Persoas con diversidade funcional. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA3.1 Relacionouse a evolución do concepto de discapacidade cos cambios sociais, culturais, económicos e científico-tecnolóxicos.

CA3.2 Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.3 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

   CA3.3.1 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais dende o punto de vista de xénero.

CA3.5 Identificáronse os fundamentos da vida independente.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Concepto, clasificación e etioloxías frecuentes. Evolución dos modelos da diversidade funcional: modelo da prescindencia, rehabilitador social e da diversidade.

 0Participación e discapacidade.

 Identificación das características e as necesidades das persoas con discapacidade.

 Influencia das barreiras físicas na autonomía das persoas con discapacidade.

 Promoción da autonomía nas persoas con discapacidade.

 Vida independente: concepto (perspectiva filosófica, sociopolítica e económica) e marco legal. O movemento vida independente: orixe, evolución, filosofía e marco lexislativo.

 Consideración das diferenzas sexuais na discapacidade.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Diversidade funcional Sensorial (Visual e Auditiva) 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA3.1 Relacionouse a evolución do concepto de discapacidade cos cambios sociais, culturais, económicos e científico-tecnolóxicos.

   CA3.1.1 Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre discapacidade visual e auditiva.

     CA3.1.1.1 Identificouse o concepto de discapacidade visual e auditiva.

     CA3.1.1.2 Identificouse ás persoas con diversidade funcional dende una perspectiva de potencialidade/autonomía.

CA3.2 Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

   CA3.2.1 Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional sensorial: visual e auditiva.

   CA3.2.3 Identificáronse os dereitos das persoas con diversidade funcional sensorial e as suas implicacións na vida cotiá.

CA3.3 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

   CA3.3.2 Identificarónse as necesidades das persoas con diversidade funcional sensorial: visual e auditiva.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Participación e discapacidade.

  Sensibilización acerca da incidencia da discapacidade na vida cotiá das persoas afectadas e o seu ámbito.

 Identificación das características e as necesidades das persoas con discapacidade.
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Contidos

   Diversidade funcional sensorial (visual e auditiva).

   Identificación das características e necesidades das persoas con discapacidade sensorial.

 Influencia das barreiras físicas na autonomía das persoas con discapacidade.

 Promoción da autonomía nas persoas con discapacidade.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Diversidade funcional Motora 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA3.1 Relacionouse a evolución do concepto de discapacidade cos cambios sociais, culturais, económicos e científico-tecnolóxicos.

   CA3.1.2 Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre a diversidade funcional motórica

     CA3.1.2.1 Identificouse o concepto de discapacidade motórica.

     CA3.1.2.2 Identificouse ás persoas con diversidade funcional motora dende unha perspectiva de potencialidade/autonomía.

CA3.2 Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

   CA3.2.2 Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional motora.

   CA3.2.4 Identificáronse os dereitos das persoas con diversidade funcional motora e as suas implicacións na vida cotiá.

CA3.3 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

   CA3.3.3 Identificáronse as necesidades das persoas con diversidade funcional motora.

   CA3.3.4 Argumentouse a importancia da accesibilidade para as persoas con diversidade funcional motora.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

CA3.8 Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Participación e discapacidade.

  Sensibilización acerca da incidencia da discapacidade na vida cotiá das persoas afectadas e o seu ámbito.
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Contidos

 Identificación das características e as necesidades das persoas con discapacidade.

   0Dereitos das persoas con diversidade funcional motora.

    Necesidades das persoas con diversidade funcional motora na vida cotiá.

   Diversidade funcional motora.

   Identificación das características e necesidades das persoas con discapacidade motora.

 Influencia das barreiras físicas na autonomía das persoas con discapacidade.

 Promoción da autonomía nas persoas con discapacidade.

 Vida independente: concepto (perspectiva filosófica, sociopolítica e económica) e marco legal. O movemento vida independente: orixe, evolución, filosofía e marco lexislativo.

 Consideración das diferenzas sexuais na discapacidade.

   Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con diversidade funcional motora.

   Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con diversidade funcional sensorial.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Diversidade Funcional Intelectual. Trastornos xeralizados do desenvolvemento. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA3.1 Relacionouse a evolución do concepto de discapacidade cos cambios sociais, culturais, económicos e científico-tecnolóxicos.

   CA3.1.3 Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre discapacidade discapacidade intelectual e trastornos xeralizados do desenvolvemento.

     CA3.1.3.1 Identificouse o concepto de discapacidade intelectual e de desenvolvemento.

CA3.2 Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

   CA3.2.5 Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional intelectual.

   CA3.2.6 Identificáronse os dereitos da persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento e as súas implicacións na vida cotiá.

CA3.3 Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

   CA3.3.5 Identificarónse as necesidades das persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento.

   CA3.3.6 Argumentouse a importancia da accesibilidade cognitiva para as persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Participación e discapacidade.

 Identificación das características e as necesidades das persoas con discapacidade.

   Necesidades das persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento.

   Dereitos das persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento.
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Contidos

   Identificación das caracaterísticas e necesidades dos trastornos xeralizados do desenvolvemento

   Identificación das características e necesidades das persoas con discapacidade intelectual

   Diversidade intelectual e de desenvolvemento.

 Influencia das barreiras físicas na autonomía das persoas con discapacidade.

 Accesibilidade cognitiva.

 Vida independente: concepto (perspectiva filosófica, sociopolítica e económica) e marco legal. O movemento vida independente: orixe, evolución, filosofía e marco lexislativo.

 Consideración das diferenzas sexuais na discapacidade.

   Argumentouse a importancia da accesibilidade cognitiva para as persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Saude e dependencia. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

RA4 - Describe as doenzas xeradoras de dependencia e determina os seus efectos sobre as persoas que as padezan. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

CA4.1 Caracterizáronse as doenzas agudas, crónicas e terminais pola súa influencia na autonomía persoal da persoa enferma.

CA4.2 Identificáronse as principais características e necesidades psicolóxicas e sociais de pacientes con doenzas xeradoras de dependencia.

CA4.3 Definíronse as principais características das doenzas mentais máis frecuentes.

CA4.4 Describiuse a influencia das doenzas mentais na autonomía persoal e social das persoas que as padezan.

CA4.5 Identificáronse as necesidades de apoio asistencial e psicosocial das persoas enfermas en función da tipoloxía de doenza que padezan.

CA4.6 Describíronse as principais pautas de atención ás necesidades psicolóxicas e sociais das persoas enfermas.

CA4.8 Sensibilizouse sobre a influencia da doenza na conduta da persoa enferma.

 CA4.9 Identificouse o concepto de saúde.

 0CA4.10 Identificouse o concepto de enfermidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Enfermidade e saúde. Conceptos previos.

 Conceptos fundamentais: doenzas crónicas xeradoras de dependencia.

 Situacións de dependencia asociadas a doenzas crónicas ou dexenerativas.

 Identificación das características e as necesidades en situacións de doenza e da convalecencia.
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Contidos

 Persoas con doenza mental.  Principais trastornos. Influencia da doenza no estado emocional e na conduta da persoa. Calidade de vida e necesidades de apoio das persoas en situación de
dependencia por doenza.
 Apoio e orientación ao persoal coidador non profesional da persoa enferma.

 Sensibilización cara ás repercusións da doenza nas persoas que as padecen e no seu ámbito.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Persoal de atención directa a persoas en situación de dependencia 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o concepto de autonomía persoal, para o que analiza os factores que interveñen tanto na súa prevención e promoción como na súa deterioración. NO

RA2 - Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requiridas asociados ao proceso de avellentamento, e analiza os cambios e as deterioracións producidas por
el. NO

RA3 - Recoñece as características das persoas con discapacidade en relación cos niveis de dependencia e coa axuda requirida. NO

RA4 - Describe as doenzas xeradoras de dependencia e determina os seus efectos sobre as persoas que as padezan. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas actividades do módulo.

 0CA1.10 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

  CA1.11 Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CA2.7 Identificáronse as necesidades de orientación e apoio das persoas coidadoras familiares e non profesionais da persoa anciá.

CA3.4 Relacionáronse as tipoloxías e os niveis de discapacidade co grao de dependencia e co tipo de apoio necesario.

CA3.6 Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa con discapacidade.

CA3.7 Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou sensorial.

 CA3.9 Determinación dos coñecementos previos do alumnado.

CA4.6 Describíronse as principais pautas de atención ás necesidades psicolóxicas e sociais das persoas enfermas.

CA4.7 Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa enferma.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Sensibilización acerca da incidencia da discapacidade na vida cotiá das persoas afectadas e o seu ámbito.

 Promoción da autonomía nas persoas con discapacidade.

 Apoio e orientación no ámbito da persoa con discapacidade.

 Persoas con doenza mental.  Principais trastornos. Influencia da doenza no estado emocional e na conduta da persoa. Calidade de vida e necesidades de apoio das persoas en situación de
dependencia por doenza.
 Apoio e orientación ao persoal coidador non profesional da persoa enferma.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Características e necesidades das persoas en situación de denpendencia,

evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e

actividades a desenvolver. Asemade dado que se trata de ensinanzas presenciais o alumno/a deberá asistir regularmente as actividades

programadas, considerándose perda de avaliación continua cando o número de faltas supere avaliación continua cando o número de faltas supere

o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011(DOG nº136/2011 do 15 de xullo) e o establecido e aprobado no

NOF do centro que contempla  unha ampliación dun 5% máis de faltas en caso de que estas sexan xustificadas (En todo caso un alumno ou

alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous conceptos

ata o 15% no curso académico). Os mínimos exixibles, polo tanto, son os establecidos polos distinto criterios de avaliación dos distintos RA:

Unidade didáctica 1:

A1.2 - Caracterizáronse as habilidades de autonomía persoal.

CA1.3 - Identificáronse os factores que favorecen ou inhiben o mantemento da autonomía persoal e a vida independente.

CA1.4 - Describíronse as principais alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda de autonomía persoal.

CA1.5 - Identificáronse os indicadores xerais da perda de autonomía.

CA1.6 - Xustificouse a necesidade de respectar a capacidade de elección da persoa en situación de dependencia.

CA1.7 - Argumentouse a importancia da prevención para retrasar as situacións de dependencia.

CA1.8 - Valorouse a importancia da familia e do medio do suxeito no mantemento da súa autonomía persoal e o seu benestar físico e psicosocial.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 2:

CA2.1 - Relacionáronse os cambios biolóxicos, psicolóxicos e sociais propios do avellentamento coas dificultades que implican na vida diaria da

persoa.

CA2.1.1 - Comprendéronse os modelos e teorías sobre envellecemento.

CA2.1.2 - Identificáronse os cambios biolóxicos, psicosociais e emocionais máis frecuentes no proceso de avellentamento.

CA2.1.3 - Identificouse a evolución do contexto socioafectivo e da sexualidade nas persoas maiores.

CA2.2 - Identificáronse as patoloxías máis frecuentes na persoa anciá.

CA2.3 - Describíronse as principais características e necesidades das persoas anciás.

CA2.4 - Identificáronse as principais manifestacións de deterioración persoal e social propias das persoas anciás.

CA2.4.1 - Recoñeceuse e valorouse a incidencia do avellentamento na calidade de vida e na autonomía da persoa anciá.

CA2.5 - Relacionáronse os niveis de deterioración física, psicolóxica e social cos graos de dependencia e o tipo de apoio requirido.

CA2.8 - Valorouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas anciás.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 3:

CA3.2-  Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.3 - Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.3.1 - Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais dende o punto de vista de xénero.

CA3.5 - Identificáronse os fundamentos da vida independente.

CA3.7 - Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou

sensorial.

CA3.8 - Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 4:

CA3.1.1 - Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre discapacidade visual e auditiva.

CA3.1.1.1 - Identificouse o concepto de discapacidade visual e auditiva.

CA3.1.1.2 - Identificouse ás persoas con diversidade funcional dende una perspectiva de potencialidade/autonomía.

CA3.2 - Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.2.1 - Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional sensorial: visual e auditiva.

CA3.2.3 - Identificáronse os dereitos das persoas con diversidade funcional sensorial e as suas implicacións na vida cotiá.

CA3.3 - Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

CA3.3.2 - Identificarónse as necesidades das persoas con diversidade funcional sensorial: visual e auditiva.

CA3.7 - Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou

sensorial.

CA3.8 - Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 5:

CA3.1.2 - Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre a diversidade funcional motórica

CA3.1.2.1 - Identificouse o concepto de discapacidade motórica.

CA3.1.2.2 - Identificouse ás persoas con diversidade funcional motora dende unha perspectiva de potencialidade/autonomía.

CA3.2 - Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.2.2 - Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional motora.

CA3.2.4 - Identificáronse os dereitos das persoas con diversidade funcional motora e as suas implicacións na vida cotiá.

CA3.3 - Describíronse as principais necesidades psicolóxicas e sociais das persoas con discapacidade.

CA3.3.3 - Identificáronse as necesidades das persoas con diversidade funcional motora.

CA3.3.4 - Argumentouse a importancia da accesibilidade para as persoas con diversidade funcional motora.

CA3.7 - Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou

sensorial.

CA3.8 - Argumentouse a importancia de respectar as decisións e os intereses das persoas con discapacidade.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.
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Unidade didáctica 6:

CA3.1.3 - Comprendéronse as distintas definicións actuais sobre discapacidade discapacidade intelectual e trastornos xeralizados do

desenvolvemento.

CA3.1.3.1 - Identificouse o concepto de discapacidade intelectual e de desenvolvemento.

CA3.2 - Relacionáronse os tipos de discapacidade coas dificultades que implican na vida cotiá das persoas.

CA3.2.5 - Identificáronse as limitacións significativas das persoas con diversidade funcional intelectual.

CA3.2.6 - Identificáronse os dereitos da persoas con diversidade funcional intelectual e de desenvolvemento e as súas implicacións na vida cotiá.

CA3.7 - Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou

sensorial.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 7:

CA4.1 - Caracterizáronse as doenzas agudas, crónicas e terminais pola súa influencia na autonomía persoal da persoa enferma.

CA4.2 - Identificáronse as principais características e necesidades psicolóxicas e sociais de pacientes con doenzas xeradoras de dependencia.

CA4.4 - Describiuse a influencia das doenzas mentais na autonomía persoal e social das persoas que as padezan.

CA4.5 - Identificáronse as necesidades de apoio asistencial e psicosocial das persoas enfermas en función da tipoloxía de doenza que padezan.

CA4.6 - Describíronse as principais pautas de atención ás necesidades psicolóxicas e sociais das persoas enfermas.

CA4.8 - Sensibilizouse sobre a influencia da doenza na conduta da persoa enferma.

CA4.9 - Identificouse o concepto de saúde.

CA4.10 - Identificouse o concepto de enfermidade.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Unidade didáctica 8:

CA2.7 - Identificáronse as necesidades de orientación e apoio das persoas coidadoras familiares e non profesionais da persoa anciá.

CA3.4 - Relacionáronse as tipoloxías e os niveis de discapacidade co grao de dependencia e co tipo de apoio necesario.

CA3.6 - Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa con discapacidade.

CA3.7 - Argumentouse a importancia da eliminación de barreiras físicas para favorecer a autonomía das persoas con discapacidade física ou

sensorial.

CA4.6 - Describíronse as principais pautas de atención ás necesidades psicolóxicas e sociais das persoas enfermas.

CA4.7 - Describíronse as necesidades de orientación e apoio ao persoal coidador non profesional da persoa enferma.

CA 1.9 - Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das

distintas actividades do módulo.

CA 1.10 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

CA 1.11 -Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno/a que

proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións
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interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes

criterios:

*Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo: test, preguntas breves, casos prácticos..., individuais e de grupo. A cualificación final suporá un 60% da cualificación final do módulo.

No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Non se fará media

cando unha proba teña unha cualificación igual ou inferior a 3 (isto suporá unha cualificación negativa nese trimestre).

Así, terase en conta a claridade e exactitude das respostas, capacidade de análise e síntese, emprego axeitado dos contidos, resolución de todos

os apartados solicitados a nivel de expresión escrita (ou oral) e, de ser o caso, utilización de recursos.

*As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo, de ser o caso; traballos individuais e de grupo nos que se valora a

estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles

aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Así, serán avaliados como segue: 1 punto a presentación, 1 punto

entrega en prazo (sendo aceptada unha demora máxima de 2 días o que, supón, a non obtención do punto por entrega),  5 puntos o contido,  1,5

puntos a exposición (de non ter exposición esta puntuación formará parte do contido) e 1,5 puntos a busca e uso axeitado e pertinente de

materiais, documentación e novas tecnoloxías.

Suporán un 30 % da cualificación do módulo; no caso de ter varias probas, farase a media aritmética das puntuacións obtidas; de non ter a

unidade actividades destas características este 30% será tido en conta no apartado anterior (probas escritas e/ou orais). Aqueles traballos/

actividades non entregados obterán unha cualificación de 0 puntos e fará media para a cualificación final.

Na entrega das actividades /traballos, polo tanto, terase en conta: coherencia dos elementos do traballo, comprensión dos contidos desenvoltos,

aplicación dos contidos teóricos, elaboración de todos os apartados solicitados, elección correcta dos materiais, viabilidade da proposta (de ser o

caso), entrega no prazo acordado, orixinalidade e creatividade, calidade na presentación, nivel de exposición (de ser o caso) e

bibliografía/webgrafía consultada.

En calquera dos casos queda a criterio da docente cualificar aos distintos membros do grupo cunha cualificación diferente se estima que a súa

implicación e aproveitamento foi insuficiente; nalgún caso: ausencias continuas e sen xustificación, incumprimento das directrices aportadas polo

docente, non participación de xeito inxustificado na defensa (de ser o caso), non participación na proposta final do traballo poderán supoñer unha

cualificación diferente , coa posibilidade de cualificación negativa e/ou a entrega dunha actividade individual.

*Formarán parte da cualificación actitudinal ademais a presentación e o interese/traballo en equipo, a puntualidade , á asistencia ás clases  (tal e

como establece a norma), unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o

interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en equipo dos alumnos/as e todos aqueles

aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 10% da cualificación final.

Para a valoración de actitudes  teráse en conta os seguintes criterios de avaliación:

- Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas

actividades do módulo.

- Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

- Actuouse mantendo actitudes e comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

Empregarase para a súa avaliación a seguinte ficha de actitudes:

FICHA DE AVALIACIÓN DE ACTITUDES

ALUMNO/A: Puntuación
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Actuouse mantendo actitudes de comportamentos axeitados de cara á participación, interese e responsabilidade na realización das distintas

actividades do módulo..

1. Aproveita o tempo estipulado, na aula, para cada actividade.

2. Aporta propostas, suxestións e preguntas pertinentes no desenvolvemento do módulo.

Actuouse mantendo actitudes de comportamentos axeitados de cara á ao uso axeito dos distintos espazos, materiais, TICs e  tempos.

3. Mostra respecto e coidado polo material de aula (funxible e inventariable).

4. Fai un uso axeitado e académico dos tempos destinados á utilización do computador (buscas, elaboracións de presentacións, traballos,

consulta da aula virtual,...)

5. Uso axeitado do móbil na aula: só excepción por urxencia debidamente comunicada e permiso para uso académico (busca de

documentación,... de ser o caso e de non contar con outra alternativa).

Actuouse mantendo actitudes de comportamentos axeitados de cara a todos os membros da comunidade educativa.

6. Toma decisións e colabora coas outras persoas do equipo de traballo na realización das tarefas e actividades.

7. Presenta actitude positiva e construtiva ante a diversidade de grupos nos que poida traballar/colaborar (independentemente das súas

preferencias persoais).

8. É respectuoso/a coas diferentes maneiras de pensar doutras persoas, mostrando un trato non discriminatorio con todos/as os seus

compañeiros/as, docentes, poñentes, PAS,...

Cualificación total:

OBSERVACIÓNS

Notas:

A puntuación total de actitudes é un 10; o que suporá un 10% da avaliación do módulo.

 ada ítem terá unha puntuación máxima de 1,25 sobre 10; sendo o sistema de cualificación :

Sempre:1,25

Habitualmente: 0,8

As veces: 0,4

Nunca: 0

A asistencia e puntualidade será tida en conta tal e como establece o NOF.

SERÁ NECESARIO PARA SUPERAR O MÓDULO UNHA PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 5, TANTO NA PARTE CONCEPTUAL COMO NA

PROCEDIMENTAL OU NA ACTITUDINAL.

Polo tanto, para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións aprobadas e a nota final acadada en cada avaliación calcularase

sumando as notas resultantes da:

- avaliación de conceptos (60%).

- procedementos (30%).

- actitudes (10%).

Para aquel alumnado que teña avaliacións parciais pendentes na terceira avaliación, e antes de poñer a cualificación da mesma, realizarase unha

proba teórico-práctica  sobre aquelas partes non superadas, na que o alumno/a se deberá amosar ter adquiridos ditos contidos. No caso de nos

superar as avaliacións parciais, o alumno/a terá que examinarse da materia pendente na Convocatoria Ordinaria de Xuño.

- 23 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

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

Tal e como indica a lexislación vixente:

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos

as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do

segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

A proba final extraordinaria para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua neste módulo consistirá en:

- Realización dunha proba con dúas partes diferenciadas: teórica (test e preguntas a desenvolver) e práctica (realización de casos prácticos).

PRIMEIRA PARTE DA PROBA; PARTE TEÓRICA:

Constará de dúas partes:

1ª- Bloque de preguntas proba obxectiva tipo test de catro opcións de resposta das que unha soa resposta será correcta, valoradas sobre 10

puntos. Deberase, para superar esta parte da proba teórica, acadar unha puntuación de 5 expresada con números enteiros, redondeada á unidade

máis próxima..

Normas de corrección:

P=[A - (E / n-1)]/nº de preguntas.

P= Puntuación do bloque de preguntas.

A= Nº de acertos

E= Nº de erros

n= número de alternativas das preguntas

2ª- Proba consistente en preguntas a desenvolver; na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a

puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5 expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima; deberase ter unha

cualificación mínima de 5.

A cualificación da parte teórica da proba será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números

enteiros, redondeada á unidade máis próxima; deberase ter unha cualificación mínima de 5.

*SEGUNDA PARTE DA PROBA, PARTE PRÁCTICA:
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Consistirá no desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios mínimos de avaliación establecidos na programación

para esta parte.

A proba consistirá varios supostos prácticos debidamente contextualizados, con preguntas a desenvolver.

Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima un 10 e a mínima para aprobar un 5,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima.

A cualificación final da proba será a media entre a puntuación obtida na parte teórica (media entre a cualificación da parte test e a cualificación nas

preguntas a desenvolver) e a parte práctica.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 na proba, non existindo a posibilidade de gardar algunha parte

aprobada durante o curso, se fose o caso.

Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011: "O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración

total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro" e que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen ricos tal e como establece a normativa

vixente no seu artigo 25.4 "O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan

perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalación".

Ao mesmo tempo, e atendendo ao NOF aprobado no CIFP Compostela, terase en conta: "... establécese para todos os módulos un máximo dun

10% para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un alumno/a para cada módulo

que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o 15% no curso

académico".

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Ao alumnado que alcance o 10% de faltas sen xustificar ou un 15% de faltas en

relación co computo total de horas deste módulo, cursaráselle a perda o dereito á avaliación continua no mesmo.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

A nivel de seguimento de programacións, empregarase a aplicación informática de elaboración e seguimento de programacións, e á Xefatura de

Departamento contará cunha copia para que conste nas actas correspondentes.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola Xefatura de Estudos ao final de curso: MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: "Ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente".

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

  CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN INICIAL DO ALUMNADO.

  MÓDULO: CARACTERÍSTICAS E NECESIDADES DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1.- Por que cursas este Ciclo formativo?.

2.-Que esperas do módulo de Características e Necesidades das Persoas en Situación de Dependencia?.

3.-Qué expectativas profesionais e persoais tes para cando remate a formación deste ciclo formativo?.

4.-Como cres que contribúe a formación relativa ao módulo de Características en Necesidades cara o desempeño da actividade profesional

asociada a este ciclo formativo?.

5.- Qué entendes por ¿persoa en situación de dependencia¿?
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6.- Cres que hai algún xeito de previr a dependencia? Razoa a túa resposta.

7.- Elixe a opción que consideres axeitada: Unha persoa que non sexa capaz de satisfacer por si mesma as súas necesidades, diremos que é:

Discapacitada

Minusválida

Dependente

Incapaz

8.-Que imaxe das persoas maiores se mostra nos medios de comunicación habitualmente? Como a valoras ti?

9.- Describe a unha persoa que ten Alzheimer.

10.- Que son @s pacientes ambulatorios?

11.-Aplicado ao ámbito da atención sociosanitaria, que entendes por atención integral?

12.- Que é a empatía?

12.-Imaxina que traballas nun centro de atención sociosanitaria, con que usuarios pensas que poderías traballar?, cales serían as túas funcións?.

- 27 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

13.- Coñeces algunha axuda técnica dispoñible no mercado para previr, compensar, mitigar ou neutralizar unha deficiencia, discapacidade ou

minusvalía?

14.- Cada ovella... coa súa parella. Relaciona:

Deficiencia             Actividade

Minusvalía             Sociedade

Discapacidade     Corpo

15.-Con que colectivo ou colectivos queres traballar como TMAPSD?

16.- Nunha escada do 1 ao 10, cal é a túa capacidade de traballo?

17.- Gústache máis traballar en equipo ou individualmente? Porque?

18.- Que é para ti aprender? Que utilidade lle ves?

19.- Que che gusta facer no teu tempo libre?

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, ou que teñamos alumnado matriculado, tal e

como establece a ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con

fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas

adultas no seu artigo 3.3: "Do total de prazas que se ofrecen, reservarase un 10 % para persoas que teñan legalmente recoñecida unha

discapacidade maior ou igual a 33 %, respectando a distribución de prazas realizada a partir das porcentaxes fixadas para os grupos de

axudicación", o equipo docente poderá propoñer a través do departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como

establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 "De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con

necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado,

cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por

módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral".

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

currículo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do

seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: É fundamental fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se

dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante,  sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario

como elementos cotiás do seu emprego.

- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de

probas, etc.

- Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo
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(aula, material informático,talleres,...)

- Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

   Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional a orientación profesional polo carácter teórico -

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

Ademáis de forma clara neste módulo se traballará coa tolerancia, igualdade de oportunidades, respecto pola toma de decisións, dignidade da

persoa e responsabilidade profesionais como base para facer un exercicio profesional rigoroso.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a Geriatros

Visita á ONCE

Visita ASPAS

Colaboración con ASPANAES

Xornada de convivencia Asociación AMBAR

Charla FAXPG

Charla coloquio con antigos alumnos/as en activo.

Actividade en colaboración coa Biblioteca: Compartindo lecturas.

Colaboracións en distintas actividades promovidas polo centro e que complementen ao módulo enriquecendo o seu desenvolvemento.

Este módulo, así mesmo, contemplará todas as visitas e colaboracións que poidan xurdir no desenvolvemento do mesmo e que poidan ser

interesantes para a formación dos nosos alumnos/as.

10.Outros apartados

10.1) Bibliografía.

Recomendacións de lectura:

SACKS, O.: Veo una voz: Viaje al mundo de los sordos. Anagrama. 2004

BERMEJO, P.P. (Coord): Discapacidad intelectual. Desarrollo, comunicación e intervención. De la teoría a la práctica. Madrid. CEPE. 2002

DIRK BRACKE: Labios silenciosos. Editorial Luis Vives, 2001

MONTSERRAT DEL AMO: La piedra de toque. Editorial SM, 25ª edición, 2004

RICARDO GÓMEZ: El cazador de estrellas Editorial Edelvives, Zaragoza 2003

MARK HADDON: El curioso incidente del perro a medianoche. Ediciones Salamandra, S.A., Barcelona, septiembre 2004

MITCH ALBOM: Martes con mi viejo profesor. Maeva ediciones, 13ª edición, Madrid, 2000

JAAP TER HAAR: El mundo de Ben Lighthart. Ediciones SM, Madrid, 2004

PACO ROCA: Arrugas. Editorial Astiberri, Bilbao, 2008

MARÍA GALLARDO E MIGUEL GALLARDO: María y yo. Astiberri, Bilbao, 2008

RAQUEL FRANCO e CRISTINA BUENO: Las abuelas dan el golpe. Planeta cómic,Barcelona, 2015
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Algúns textos de apoio ou de referencia:

ALDAVE ESCRICHS, S.; LOPEZ SOLE, M. E VARELA GUERRERO, S. (2014): Características y necesidades de las personas en situación de

dependencia. Madrid. Paraninfo.

BENITEZ PEÑATE, C.R.; HIDALGO CERPA, M.C.; DOLCET PEREZ, A.M, (2011): Recomendaciones Discapacidad. Guía de orientaciones. Gran

Canaria.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

DIAZ, E; REYES,R; TELLO, M.J.; JIMENEZ, P. (2006): Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos. Barcelona. Altamar.

GARCÍA SANTAFÉ; P, JIMENEZ SEGADO, P.R. e OSORIO OTERO, M. (2012): Características y necesidades de las personas en situación de

dependencia. Madrid. Mc Graw-Hill.

GARCÍA SANTAFÉ; P, JIMENEZ SEGADO, P.R.; OSORIO OTERO, M e ALONSO CASTRO, M.J. (2012): Material complementario de

Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. Madrid. Mc Graw-Hill.

GARCIA, R. e POVEDA, M. (2007): Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos. Madrid. Santillana.

XUNTA DE GALICIA (2006): Orientacións e respostas educativa.  Alumnado don discapacidade motórica.. Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaira. da Xunta de Galicia

MORALES J.F.: (1994) Psicología Social. MacGraw-Hill: Madrid

SANJOAQUÍN ROMERO, A; FERNANDEZ ARIN, E; MESA LAMPRÉ, M.P; GARCÍA-ARILLA CALVO, E. (2006): Valoración Geriátrica Integral en

¿Tratado de Geriatría para Residentes¿ páx: 59-68, consultado no enderezo: http://www.segg.es/tratadogeriatria/main.html [Consulta  26 novembro

de 2014]

MARTÍNEZ, A e outros (coord.) (2009): Nuevas miradas sobre el envejecimiento, Colección Manuales y guías.  Ministerio de Sanidade e Política

Social.

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL, SERVIZO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL (Coord): Guía de

actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade. Compostela. Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de

Política Social. 2012; consultado no enderezo web: http://benestar.xunta.

es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Guias/guia_de_actuacion-version_marzo.pdf [Consulta  26 novembro de 2014]

FUNDACIÓN MONTEMADRID, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGÍA (2005): Saber envejecer. Prevenir la Dependencia. ;

consultado no enderezo: http://www.fundacionmontemadrid.

es/es/accion_social/atencion_a_mayores/saber_envejecer_prevenir_la_dependencia/documentacion.html [Consulta  26 novembro de 2014]

DIRECCIÓN XERAL DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL E A SOCIEDADE GALEGA DE MÉDICOS XERAIS E DE FAMILIA  publicado

pola xunta de galicia; consellería de traballo e benestar (2010): ¿Manual de Formación  para Coidados no Contorno Familiar¿ consultado no

enderezo: https://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Publicacions/Manual_Formacion_Coidados_Contorno.pdf

[Consulta 26/11/2014]

GARCIA, R. e POVEDA, M. (2007): Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos. Madrid. Santillana.

FUNDACIÓN MONTEMADRID, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGÍA (2005): Saber envejecer. Prevenir la Dependencia. ;

consultado no enderezo: http://www.fundacionmontemadrid.

es/es/accion_social/atencion_a_mayores/saber_envejecer_prevenir_la_dependencia/documentacion.html [Consulta  26 novembro de 2014]

PALACIOS, A e ROMAÑACH, J: (2006)  El modelo de diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con

diversidad funcional. Diversitas Ediciones-AIES

10.2) Algunhas webs de referencia.

Asociación AMBAR das Persoas con Diversidade Funcional:

http://asociacionambar.org/

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal e Axudas Técnicas:

 www.ceapat.org
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CIDAT (Centro de Investigación, Desenvolvmento e Aplicación Tiflotécnica da ONCE):

http://cidat.once.es

Confederación Española de Organizacións a Favor das Personas con Discapacidade Intelectual:

www.feaps.org

FADEMGA FEAPS - Galicia:

http://www.fademga.org

Confederación española de persoas con discapacidade

física y orgánica:

www.cocemfe.es/index.html

Confederación Nacional de Xordos Españois:

http://www.cnse.es

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia:

http://www.faxpg.es/

Confederación de Autismo España:

www.autismo.org.es

Federación Española del Síndrome de X ¿ fráxil:

http://www.xfragil.org/

Foro de vida independiente:

http://www.forovidaindependiente.org

Down España:

http://www.sindromedown.net

Down Galicia:

http://www.downgalicia.org/

Discapnet:

www.dicapnet.es

Federación Aspace (Federación que agrupa as principais asociacions de Atención a la Paralisis Cerebral en España).

http://www.aspace.org

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidade Física:

www.feddf.es

Fundación ONCE:

www.fundaciononce.es
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Guía de mayores Consumer Eroski:

http://mayores.consumer.es

Instituto de maiores e Servizos Sociais:

www.imserso.es

Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade:

www.msps.es

Observatorio estatal da discapacidade (Junta de Extremadura/Ministerio de Sanidad y Política Social):

www.observatoriodeladiscapacidad.es

Obra Social Caja Madrid:

www.obrasocialcajamadrid.es

Obra Social La Caixa:

http://obrasocial.lacaixa.es

Organización Nacional De Cegos:

www.once.es

Organización Mundial da Saúde:

http://www.who.int/es/index.html

Portal da Dependencia:

www.dependencia.imserso.es

Ser cuidador (Cruz Roja / Imserso):

www.sercuidador.es

Servicio de información sobre discapacidade:

http://sid.usal.es

Sociedad española de Xeriatría e Xerontoloxía:

www.segg.es

Telefónica accesible:

http://info.telefonica.es/ext/accesible/html/home

10.3) Sesións teóricas.

Estas sesións (que aparecen cunha duración final determinada nas distintas unidades) non sempre se darán de xeito continuado senón que serán
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intercaladas entre as distintas actividades e sempre se terá en conta as dúbidas, aportacións e comentarios do alumnado (susceptible de debate

ou aclaracións).

10.4) Outras consideracións.

É necesario precisar que ao tratarse dun módulo que conleva unha posta en práctica do currículo de xeito global, con avaliación continua e de gran

importancia para o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia, moitas das súas actividades engloban distintos C.A.

asociados a distintos R.A., isto fai que moitas das actividades, especialmente aquelas que precisan de planificación e deseño da práctica (casos

prácticos, visionado de distinto material, xornadas,...) aparezan asociados a distintos instrumentos de avaliación (pola asociación que fai a

plataforma: instrumento - criterio de aprendizaxe); pode comprobarse que, na maioría dos casos, se limita a dous instrumentos que se repiten.

10.5) Actualidade documentación e casos prácticos.

A planificación da documentación e casos prácticos (nas disitintas unidades) virá marcado pola necesidade de analizar situacións, na medida do

posible, que reflictan a realidade; para isto se terá especial atención ás distintas informacións que xurdan a nivel social, lexislativo e económico; así

se utilizarán artigos de xornais, documentais, entrevistas... de casos reais (sempre que seXa posible)

10.6) Aula Virtual:

Como espazo soporte utilizarase a Aula virtual; ferramenta que será usada como elemento de comunicación, onde se colgarán documentos xerais

de importancia para o módulo  de Características e necesidades; (Programación, ficha de avaliación de actitudes, normas de entrega de traballos,

cómo citar bibliografía e webgrafía,...), así como para avisos de importancia.

O seu obxectivo fundamental, sen embargo, é a organización da distinta documentación das UDs e a entrega de actividades;  xerando, así,

estudo-aprendizaxe en varios formatos, axudando a construír unha visión xeral e completa da materia e facilitando o  manexo e revisión de toda a

información incorporada na aula.

Será, polo tanto, utilizada como ferramenta didáctica na que será necesario cumprir coas normas establecidas polo docente en canto a: prazos,

formatos de entrega de actividades, especificacións das tarefas, tipo de intercambio de información aceptada nos foros (só aceptada información

académica),...
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0215 Apoio domiciliario 82016/2017 240240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JORGE DIÉGUEZ LARANJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo do módulo de Apoio Domiciliario establécese tomando en consideración a realidade socioeconómica e as características xeográficas,

socio-productivas e laborais propias do entorno de implantación.

Os referentes curriculares a tales efectos serán a Orde ECD/340/2012, de 15 de febreiro, pola que se establece o currículo do ciclo formativo de

Grado Medio correspondente ao título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia determinado polo Real Decreto

1593/2011, así como o Decreto 226/2012 polo que se establece o currículo do ciclo formativo de Grado Medio correspondente ao título de Técnico

en Atención a Personas en Situación de Dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

Este derradeiro documento establece como contorno profesional do ciclo a actividade no sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial,

psicosocial e de apoio á xestión doméstica.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

- Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.

- Xerocultor/ora.

- Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en institucións.

- Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.

- Auxiliar de axuda a domicilio.

- Asistente de atención domiciliaria.

- Traballador/ora familiar.

- Auxiliar de educación especial.

- Asistente persoal.

- Teleoperador/ora de teleasistencia.

Con respecto á prospectiva do título no sector, cabe sinalar:

1. As medidas establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de

dependencia, así como o aumento de persoas da terceira idade, fai previsible unha alta inserción laboral e unha tendencia de crecemento estable.

2. A diminución de coidadores informais no ámbito familiar derivada da situación socioeconómica e laboral das familias redudandará tamén nunha

maior empregabilidade das persoas con esta titulación.

3. O forte crecemento dos servizos de atención diúrna que se observa vai requirir profesionais con maior competencia e versatilidade na realización

de actividades de apoio psicosocial.

4. A asistencia para a autonomía persoal, que aparece como sector emerxente, esixe profesionais con competencias relacionadas coa función de

acompañamento.

5. A progresiva implantación das novas tecnoloxías fai necesaria unha actualización permanente neste campo, para adaptarse aos cambios que se

vaian introducindo nas institucións e no propio domicilio.
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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 Organización e
seguemento do plan
de traballo na unidade
de convivencia

59 30

2 Planificación da
xestión do presuposto
da unidadade de
convivencia

28 10

3 Organización do
abastecemento da
unidade de
convivencia

52 10

4 Preparación do
mantemento e limpeza
do domicilio

25 10

5 Selección dos
alimentos do menú

30 20

6 Aplicaicón de técnicas
básicas de cociña

46 20

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e seguemento do plan de traballo na unidade de convivencia 59

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. SI

RA7 - Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido. 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 Identificáronse as características do plan de traballo.

CA1.2 Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio.

CA1.4 Estableceuse a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar no domicilio, en función do plan de traballo e das adaptacións realizadas nel, de ser o caso.

CA1.5 Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.

CA1.6 Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

CA1.7 Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domicilio.

CA1.8 Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin de facer rendibles os tempos e os esforzos.

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA7.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e detección de situacións de risco.

CA7.2 Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas en situación de dependencia.

CA7.3 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA7.4 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA7.5 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

CA7.6 Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos do plan de traballo.
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Contidos

 Factores que determinan as necesidades e as demandas que haxa que cubrir no domicilio. Necesidades  e demandas básicas domiciliarias. Planificación do traballo diario. Adaptación do
plan de traballo ás necesidades e ás demandas da persoa usuaria ou da uni
 Valoración da organización do traballo doméstico.

 Aplicación de técnicas de observación no ámbito domiciliario.

 Formalización de follas de seguimento.

 Comunicación á persoa responsable do plan de atención individualizado.

 Transmisión da información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

 Valoración da importancia de transmitir unha información fidedigna.

 Intervención de diferentes profesionais no seguimento. Necesidade de coordinación e rexistro.

 Uso da tecnoloxía no rexistro e na comunicación de información.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación da xestión do presuposto da unidadade de convivencia 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

RA2 - Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de convivencia. SI

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA2.1 Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial.

CA2.2 Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión domiciliaria.

CA2.3 Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual.

CA2.4 Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial.

CA2.5 Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual dunha unidade de convivencia.

CA2.6 Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo.

CA2.7 Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia.

CA2.8 Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Previsión dos gastos xerais da unidade de convivencia. Análise das necesidades da unidade de convivencia para establecer os gastos mensuais. Distribución das partidas do gasto mensual
no domicilio: gastos xerais e extraordinarios. Factores que condicionan
 Interpretación e manexo da documentación de xestión domiciliaria.

 Xustificación da necesidade dun equilibrio entre ingresos e gastos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Organización do abastecemento da unidade de convivencia 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

RA3 - Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos. SI

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA3.1 Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos.

CA3.2 Valorouse a tecnoloxía como fonte de información.

CA3.3 Determinouse a lista da compra.

CA3.4 Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos.

CA3.5 Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características.

CA3.6 Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento do domicilio.

CA3.7 Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios de organización, seguridade e hixiene.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación de establecementos de compra.

 0Valoración do consumo responsable.

 Tipos de compras: directa, virtual, por teléfono, etc.

 Análise de documentación publicitaria para a selección dos produtos.

 Criterios de selección de compra de produtos alimentarios, de hixiene e de limpeza.

 Interpretación da etiquetaxe.

 Confección da lista da compra.

 Criterios de organización, seguridade e hixiene.

 Distribución e almacenamento no fogar.

 Utilización de sistemas e métodos de conservación de produtos alimentarios no domicilio.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparación do mantemento e limpeza do domicilio 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

RA4 - Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios de calidade,
seguridade e hixiene. SI

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA4.1 Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio.

CA4.2 Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento óptimo do fogar.

CA4.3 Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora, ferro de pasar, aspirador, etc.).

CA4.4 Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios.

CA4.5 Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa situación no domicilio.

CA4.6 Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas no domicilio.

CA4.7 Describíronse as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función das características da peza, do tipo de mancha e do grao de sucidade.

CA4.8 Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento das actividades de mantemento do fogar.

CA4.9 Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tarefas de limpeza.

 0Condicións de hixiene e mantemento de electrodomésticos (frigorífico e conxelador).

  Criterios ambientais na eliminación e na reciclaxe de refugallos e de lixo.

 Técnicas de limpeza do fogar.

 Interpretación da etiquetaxe das prendas de vestir.

 Selección de materiais, produtos e utensilios de limpeza e lavado.

 Uso e mantemento de electrodomésticos destinados á limpeza.

 Adquisición de hábitos hixiénicos saudables no fogar.
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Contidos

 Medidas de seguridade e precaucións no manexo dos electrodomésticos e no uso de produtos de limpeza e desinfección.

 Limpeza e conservación da moblaxe.

 Colocación, organización e limpeza de armarios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Selección dos alimentos do menú 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

RA5 - Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións establecidas. SI

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA5.1 Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición.

CA5.2 Clasificáronse os alimentos en función das súas características.

CA5.3 Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír.

CA5.4 Identificáronse as racións e medidas caseiras.

CA5.5 Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

CA5.6 Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas.

CA5.7 Valorouse a importancia dunha dieta saudable.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Alimentos.

 Características nutritivas de cada tipo de alimento.

 Interpretación da etiquetaxe nutricional dos alimentos envasados.

 Alimentación equilibrada.

 Identificación dos menús en función das necesidades persoais.

 Selección de alimentos para a dieta diaria, en función das necesidades das persoas.

 Racións e medidas caseiras.

 Valoración da dieta saudable.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicaicón de técnicas básicas de cociña 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas. NO

RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

 CA1.9 Respetar as persoas nas súas diferenzas

 0CA1.10 Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo

CA6.1 Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

CA6.2 Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os procedementos, os tempos e o enxoval.

CA6.3 Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de comensais e as súas necesidades específicas.

CA6.4 Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

CA6.5 Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos (desconxelación, corte, pela e lavadura).

CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos membros da unidade de convivencia.

CA6.7 Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas para a manipulación e o procesamento de alimentos.

CA6.8 Valorouse a importancia da presentación dos alimentos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Uso e mantemento do enxoval, os utensilios e os electrodomésticos de cociña.

 Principios básicos na manipulación dos alimentos.

 Tratamento básico dos alimentos.

 Técnicas básicas de cocina aplicadas á cociña familiar: procedementos, tempos, enxoval, etc.

 Elaboracións elementais de cociña, tendo en conta a adecuación da dieta a cada membro da unidade convivencial.

 Presentación dos alimentos.

 Conservación, procesamento e hixiene dos alimentos.

 Clasificación de materiais, utensilios e electrodomésticos para elaboración, deconxelado, corte, pela, lavado, etc.

 Xustificación da prevención e a seguridade na manipulación de alimentos.
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O RD 1074/2012 do 13 de ullo, fixa as ensinanzas mínimas. Polo tanto os mínimos esixibles para acadar unha puntuación positiva no presente

módulo, Apoio domiciliario,  evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación

activa nos traballos e actividades a desenvolver. Os mínimos que se detallan a continuación serán, por tanto, a referencia para configurar as

probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua

e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

RA1. Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que interpreta as directrices establecidas.

- CA1.1. Identificáronse as características do plan de traballo.

- CA1.2. Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de dependencia.

- CA1.3. Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio.

- CA1.4. Estableceuse a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar no domicilio, en función do plan de traballo e das

adaptacións realizadas nel, de ser o caso.

- CA1.5. Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio.

- CA1.6. Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

- CA1.7. Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domicilio.

- CA1.8. Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin de facer rendibles os tempos e os esforzos.

RA2. Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de

convivencia.

- CA2.1. Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial.

- CA2.2. Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión domiciliaria.

- CA2.3. Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual.

- CA2.4. Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial.

- CA2.5. Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual dunha unidade de convivencia.

- CA2.6. Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo.

- CA2.7. Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia.

- CA2.8. Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos.

RA3. Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as características dos produtos.

- CA3.1. Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos.

- CA3.2. Valorouse a tecnoloxía como fonte de información.

- CA3.3. Determinouse a lista da compra.

- CA3.4. Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos.

- CA3.5. Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características.

- CA3.6. Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento

do domicilio.

- CA3.7. Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios de organización, seguridade e hixiene.

RA4. Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia, para o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios

de calidade, seguridade e hixiene.

- CA4.1. Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio.

- CA4.2. Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento óptimo do fogar.

- CA4.3. Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora,

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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ferro de pasar, aspirador, etc.).

- CA4.4. Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios.

- CA4.5. Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a

súa situación no domicilio.

- CA4.6. Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas no domicilio.

- CA4.7. Describíronse as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función das características da peza, do tipo de mancha e do grao

de sucidade.

- CA4.8. Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento

das actividades de mantemento do fogar.

- CA4.9. Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado.

RA5. Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas características, as súas proporcións e as prescricións establecidas.

- CA5.1. Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición.

- CA5.2. Clasificáronse os alimentos en función das súas características.

- CA5.3. Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de alimentos que debe incluír.

- CA5.4. Identificáronse as racións e medidas caseiras.

- CA5.5. Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

- CA5.6. Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas.

- CA5.7. Valorouse a importancia dunha dieta saudable.

RA6. Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos.

- CA6.1. Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

- CA6.2. Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os

procedementos, os tempos e o enxoval.

- CA6.3. Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de comensais e as súas necesidades

específicas.

- CA6.4. Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

- CA6.5. Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos

(desconxelación, corte, pela e lavadura).

- CA6.6. Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos

membros da unidade de convivencia.

- CA6.7. Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas para a manipulación e o procesamento de

alimentos.

- CA6.8. Valorouse a importancia da presentación dos alimentos.

RA7. Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de dependencia, e describe o protocolo establecido.

- CA7.1. Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e detección de situacións de risco.

- CA7.2. Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas en situación de dependencia.

- CA7.3. Rexistráronse os datos no soporte establecido.

- CA7.4. Interpretouse correctamente a información recollida.

- CA7.5. Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.

- CA7.6. Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo.

Os mínimos esixibles para o ámbito actitudinal son, o cumprimento total dos seguintes criterios de avaliación, que aparecen nos RA da

programación do módulo:
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- Respetar as persoas nas súas diferenzas.

- Respetar as normas do centro, das aulas e do grupo.

O non cumprimento destes criterios suporá suspender o ámbito actitudinal e por tanto a avaliación, ainda tendo aprobados os ámbitos conceptual e

procedimental. O seu cumprimento por considerarase chave e, non suporá unha cualificación.

Para acadar o 10% no ámbito comportamental, seguiráse a Táboa de observación actitudinal. O alumnado poderá obter ou non unha calificación,

dependendo de si mostra no seu comportamento os indicadores establecidos na táboa. Se non hai evidencias dos descriptores, non obterá

cualificación. Os descriptores da mesma darános a cualificación de cada alumno. Esta táboa, entregaráse ao inicio de curso a cada alumno, a

través da aula virtual do módulo.

A táboa de observación actitudinal contempla estos indicadores:

a) Responsabilidade no traballo

- Aproveita o tempo na clase, amosando interese e constancia nas tarefas

- Acepta e cumple as normas e responsabilidades asignadas, aceptando os requerimientos da profesora referente as súas actitudes e/ou conducta

e reorientándoas cando é pertinente

b) Iniciativa e autonomía

- Participa nas actividades voluntariamente, aporta ideas e propostas novas.

- Toma decisións e é autosuficiente ante a aparición de problemas ou falla de recursos

c) Metodoloxía, orde e pulcritude

- Presenta os traballos con pulcritude e en data

- Emprega os materiais con coidado e mantén a súa orde.

d) Participación no traballo en equipo

- Participa activamente e colabora cos membros do equipo facendo propostas e tomando a iniciativa.

- Busca o consenso entre diferentes puntos de vista na toma de decisións

e) Habilidades comunicativas

- Escoita activamente e mantén una actitude atenta e receptiva durante exposición da profesora ou compañeiros

- Diríxese e contesta á profesora e aos compañeiros/as con respeto e de xeito adecuado.

f) Igualdade ante as diferencias

- É respetuoso coas diferentes maneiras de pensar doutras personas.

- Amosa un trato non discriminatorio con todos os compañeiros/as.

O grao de consecución dos criterios de avaliación e o que determinará a diferente calificación dos alumnos.

A cualificación acadada en cada avaliación calcularase sumando a nota resultante dos distintos instrumentos de avaliación, segundo a ponderación

establecida nesta programación: o 45% corresponde a contidos conceptuais (PE teórico-práctica), saber; 45% contidos procedimentais, saber facer

(Traballos individuais e/ou grupais); e o 10 % contidos actitudinais.

Tendo en conta a obrigatoriedade de ter superados todos os mínimos esixibles (conceptuais, procedimentais e actitudinais) para poder obter unha

cualificación positiva. É necesario ter aprobados todos os bloques de contidos.

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá o/a profesor/a de forma xeral ou individualizada, atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar as competencias do

módulo.

 As actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos semellantes aos propostos durante a avaliación
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e/ou a realización dunha proba escrita.

A recuperación do ámbito actitudinal, consistirá na modificación da conducta pola que foi suspendido; ademáis da reparación do dano causado as

persoas ou materiais.

O período de realización das actividades de recuperación comezará unha vez rematado o trimestre e durante o trimestre inmediatamente seguinte,

e finalizará no prazo que establezan o/a profesor/a e o alumnado. As actividades de recuperación da segunda avaliación realizaranse antes da

avaliación final.

Outros criterios de cualificación:

Os traballos en grupo  realizaránse na clase, salvo cando as continxencias obriguen a facelo fora das sesións de clase. Son de aistencia

obrigatoria. A falta non xustificada debidamente por un alumno as sesións dos traballos en grupo, baixará a sua nota individual (entre 0.25 e un 1

punto por falta), dependendo da continxencia.

As faltas xustificadas poden afectar tamén ó desenvolvemento do traballo, polo que cando ocurra isto se proporá o desenvolvemento do traballo

individualmente,, ou realizar unha tarefa adicional. Fomentandose a responsabilidade e o compromiso individual co grupo.

Así tamén, a non participacion en actividades significativas nas sesións de clase, suporá a sustración de puntos no ambito procedimental (de 0.25

a 1 punto, dependendo das competencias traballadas na actividade).

Non respetara as normas do centro ou da aula, restará puntos da nota global da avaliación (0.25 a 1 punto, en función da falta).

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas (mínimo 5 puntos). Non se fará media entre as

avaliacións suspensas e as aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das tres avaliacións.

Valorarase positivamente a evolución ascendente (progreso) no redondeo ( sempre se fará a partir de 0.6) ao número enteiro correspondente que

figura nas actas de avaliación.

As datas e hora de entrega das actividades, traballos e realización de probas serán negociadas co alumnado pero unha vez fixadas serán

inamovibles.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno/a, será custodiado polo/a profesor/a ata rematado o prazo de

reclamacións da avaliación final do módulo. Especificarase o prazo de devolución de traballos e si unha vez superado dito prazo o/a alumno/a non

o recolle o/a profesor/a entenderá que renuncia a eles.

Para aprobar é necesario ter unha cualificación de 5 en cada un dos bloques de contidos: nos conceptuais, procedimentais e actitudinais.  Tamén

para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións aprobadas. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as

aprobadas.

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

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa
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recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

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

Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos de

grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial:

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración tota

(neste módulo 24 horas sen xustificar). Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as

circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

- A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados no

punto anterior.

- Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

- Este alumnado non perde en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a realización de

determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

- O alumnado que pérdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final

de módulos correspondente.

PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA AUC

Tal e como indica a lexislación vixente: O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba

final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A

cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá

dereito a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12

de xullo de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período

ordinario.

O sistema extraordinario de avaliación para o alumno/a que teña Perda do dereito ávaliación continua consistirá:

- Parte A. Unha proba escrita teórica que incluirá todolos  resultados de aprendizaxe e contidos que aparecen en esta programación. Duración

mínima de 2 horas. Pode tratarse de preguntas de ensaio e/ou tipo test.

Normas de corrección da proba tipo testP = [A ¿ (E  /  n -1)] /nº de preguntas
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P = Puntuación do bloque de preguntas obxectivas

A =  Nº de acertos

E = Nº de erros

n = número de alternativas das preguntas

- Parte B. Unha batería de probas de execución, inspiradas no 100% dos resultados de aprendizaxe do módulo e así mesmo servirán como

referencia as actividades realizadas ao longo do desenvolvemento do módulo. (duración 6 horas).

 Probas de execución:

 - Resolución de un suposto práctico (planificación/intervención/seguimento). 1

 - Realizar un menú semanal en función das necesidades persoais, características nutritivas dos alimentos, empregando unha dieta saludable para

un caso dado. 1 horas

 - Preparación dunha comida axustada ó caso dado, aplicando técnicas básicas de cociña e seguendo os protocolos establecidos. 2 horas

 - Situación simulada: preparación e mantemento do domicilio. 1 hora

 - Planificar a xestión do orzamento dunha unidade de convivencia dada. 1 hora

A duración desta proba terá un máximo de 6 horas.

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter 6 puntos (dun máximo de 10 puntos) na parte A desta proba. A

parte B, en tódas as probas aplicadas deberá ter un mínimo de 5, nunca se fará media entre as diferentes probas.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará o seguimento das programacións de cada

módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a programación será revisada ao inicio de curso

e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará a xefatura de

departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspontes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo MD.75.PRO.05, proporcionado a tal efecto polo sistema de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: ¿Ao comezo das actividades do curso académico, o
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equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente¿. A tal efecto, realizarase un cuestionario de avaliación inicial que se complementará cos datos proporcionados polo

titor/a e datos de información de matrícula.

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

Serán obxecto de atención educativa diferente á ordinaria, tal e como recolle o artigo 71 da LOE, o alumnado con necesidades educativas

especiais, alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo e alumnado con altas capacidades intelectuais.

Conforme se establece no artigo 12º e 13º da Orde do 7 de maio de 2007 (DOG 156), entenderase por alumnado que presenta necesidades

educativas especiais aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, apoios e atencións educativas específicas

derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas oportunas. Cando

a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando aqueles

contidos nos que ten máis dificultades e propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais asociadas

aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na procura do pleno desenvolvemento do alumnado, a programación integra actividades e contidos de carácter conceptual, procedimental e

actitudinal que son desenvoltos de xeito explícito ao longo das diferentes unidades. A educación concíbese polo tanto como un servizo orientado

ao desenvolvemento integral da persoa, o que implica a capacitación nunha triple perspectiva: saber, saber facer e saber ser.

Con todo, considérase fundamental indagar en maior medida na formación actitudinal do alumnado, co obxectivo non só de mellorar a súa

capacitación profesional se non tamén de fomentar a conciencia crítica que lle permita participar con plena liberdade na sociedade que o rodea.

A este respecto, a LOE establece entre os fins da educación ¿a formación para a paz, o respeto aos dereitos humanos, a vida en común, a

cooperación e solidaridade entre os pobos así como a adquisición de valores que propicien o respeto cara os seres vivos e o medio ambiente¿.

Asemade, a Orde ECD/340/2012, de 15 de febreiro, pola que se establece o currículo do ciclo formativo de Grado Medio correspondente ao título

de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, o currículo do módulo creará e potenciará ¿unha cultura de prevención de riscos

laborais nos espazos onde se impartan o módulo profesional, así como unha cultura de respeto ambiental, a excelencia no traballo, o cumplimento

de normas de calidade, a creatividade, a innovación, a igualdade de xénero e o respeto á igualdade de oportunidades, o deseño para todos e a

accesibilidade universal, especialmente en relación coas personas con discapacidade¿.

En consecuencia, a programación abordará de xeito transversal temáticas relacionadas con:

- Educación para a saúde

- Educación para a igualdade e a integración (educar para a paz, coeducación, educación intercultural).

- Educación ambiental

- Educación para o consumo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Acompañamento a profesionais, como observadores.
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- Visita a Geriatros

- Celebración de datas.

- Visita a un SAD

OBSERVACIÓNS:

- Como non están definidas as actividades transversáis do CIFP Compostela, participaráse naquelas que complementen a formación do TISOC.

Sempre tendo en conta que non afecten significativamente ó desenvolvemento de esta programación. Nunca poderan ir en detrimento do

desenvolvemento das competencias profesionais, personais e sociais, que son obrigatorias para este módulo.

Estas actividades faránse en coordinación con outros módulos do ciclo. Cando as propostas de outros módulos afecten negativamente o

desenvolvemento da programación, ou non sexan planificadas coa antelación suficiente para facer os cambios pertinentes na dinámica do módulo;

este profesor resérvase o dereito a decidir. Primando sempre os necesidades formativas do alumnado.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0213 Atención e apoio psicosocial 72016/2017 240240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA BEGOÑA TUÑAS MAYO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado MARÍA BEGOÑA TUÑAS MAYO

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

As medidas establecidas na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de

dependencia, así como o aumento de persoas da terceira idade, fai previsible unha alta inserción laboral e unha tendencia de crecemento estable.

Asi mesmo, a diminución de coidadores informais no ámbito familiar derivada da situación socioeconómica e laboral das familias ha redundar

tamén nunha maior empregabilidade das persoas con esta titulación.

O forte crecemento dos servizos de atención diúrna que se observa vai requirir profesionais con maior competencia e versatilidade na realización

de actividades de apoio psicosocial.

A asistencia para a autonomía persoal, que aparece como sector emerxente, esixe profesionais con competencias relacionadas coa función de

acompañamento.

A progresiva implantación das novas tecnoloxías fai necesaria unha actualización permanente neste campo, para adaptarse aos cambios que se

vaian introducindo nas institucións e no propio domicilio.

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade no sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á

xestión doméstica.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

-Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

-Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.

-Xerocultor/ora.

-Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en

institucións.

-Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.

-Auxiliar de axuda a domicilio.

-Asistente de atención domiciliaria.

-Traballador/ora familiar.

-Auxiliar de educación especial.

- Asistente persoal.

-Teleoperador/ora de teleasistencia.
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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 Técnicas de animación grupalDescrición de
estratexias e técnicas
de animación grupal

70 30

2 A organización e a ambientación do contorno d intervenciónOrganización do
ámbito de intervención

25 10

3 Exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitadorAplicación de técnicas
e exercicios de
mantemento e
adestramento
psicolóxico,
rehabilitador

40 25

4 As estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, paraSelección de
estratexias de apoio
psicosocial e
habilidades sociais

35 15

5 Técnicas de acompañamentoCaracterización de
técnicas de
acompañamento para
persoas con situación
de dependencia

30 10

6 Información para o persoal coidadorPreparación de
información ao persoal
coidador non formal

20 5

7 Valoracion e instrumentosValoración e
seguimento das
intervencións

20 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Descrición de estratexias e técnicas de animación grupal 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das persoas en situación de dependencia. SI

4.1.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 técnicas de animación para dinamizar as actividades de lecer das persoas en situación de dependencia.

CA5.2 Describíronse as estratexias de animación e motivación que potencien a participación nas actividades que se realizan nunha institución concreta.

CA5.3 Seleccionáronse recursos específicos de lecer adecuados ás persoas en situación de dependencia.

CA5.4 Analizáronse os materiais de carácter lúdico adecuados ás persoas usuarias, e determináronse as súas características e as súas utilidades.

CA5.5 Describíronse actividades de lecer e tempo libre, dentro e fóra da institución, tendo en conta as necesidades das persoas usuarias.

CA5.6 Dispúxose o mantemento e o control dos recursos de lecer e culturais dentro da institución.

CA5.7 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades de animación e eventos especiais na institución.

CA5.8 Xustificouse o respecto polos intereses das persoas usuarias e os principios de autodeterminación da persoa dependente á hora de ocupar o seu tempo libre e participar en
actividades de animación de lecer e tempo libre.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de animación destinadas ás persoas en situación de dependencia: persoas maiores, discapacitadas e enfermas.

 Motivación e dinamización de actividades: estratexias para motivar; organización e desenvolvemento.

 Desenvolvemento de recursos de lecer e tempo libre: modalidades. Festas, eventos especiais e xogos.

 Recursos lúdicos para persoas en situación de dependencia: características e utilidades. Festas, eventos especiais e xogos; cultura e folclore; natureza; deportes; obradoiros.

 Innovación en recursos de lecer e tempo libre. Materiais lúdicos: tipos, características e utilidades.

 Actividades de animación, lecer e tempo libre: proposta de actuación.

 Mantemento, control e préstamo de recursos: bibliotecas e videotecas

 Respecto polos intereses das persoas usuarias.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organización do ámbito de intervención 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza a área onde desenvolve o seu labor, tendo en conta a relación entre as necesidades psicosociais das persoas en situación de dependencia e as
características da institución ou do domicilio. 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 Identificáronse as características organizativas e funcionais da institución ou do domicilio que incidan na situación psicosocial das persoas en situación de dependencia.

CA1.2 Describíronse os factores ambientais e os elementos espaciais e materiais que inciden na relación social.

CA1.3 Respectáronse as orientacións recibidas, as necesidades e as características das persoas, os seus costumes e os seus gustos, así como as normas de seguridade e hixiene no
mantemento dos espazos e da moblaxe.

CA1.4 Orientouse a persoa usuaria e o persoal coidador informal sobre os espazos e os materiais para favorecer o desenvolvemento autónomo, a comunicación e a convivencia das
persoas en situación de dependencia.

CA1.5 Decoráronse os espazos en función das necesidades da persoa en situación de dependencia, así como do calendario, o ámbito cultural e o programa de actividades da institución.

CA1.6 Confeccionáronse os elementos de sinalización e simbolización para organizar os materiais e os utensilios dunha aula-obradoiro ou dun domicilio, e deste xeito facilitar a autonomía
da persoa en situación de dependencia.

CA1.7 Xustificáronse as vantaxes de organizar o espazo de cara á mellora da calidade de vida das persoas en situación de dependencia.

CA1.8 Amosouse iniciativa na organización do espazo de intervención dentro da institución ou do domicilio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Factores ambientais na relación social: adaptación á institución e ao domicilio das persoas en situación de dependencia

 Mantemento de espazos e moblaxe.

 Mantemento de axudas técnicas e materiais para a realización de actividades

 Organización de espazos de acordo coas necesidades da persoa ou das persoas que os usan

 Análise dos espazos para favorecer a autonomía, a comunicación e a convivencia. Distribución e presentación de elementos espaciais e materiais.

 Confección de elementos decorativos e ambientais. Elementos de sinalización e simbolización para organizar materiais e efectos.

 Ambientación do espazo, tendo en conta a época, a funcionalidade, etc.

 Iniciativa e creatividade na ambientación de espazos. Utilización das novas tecnoloxías na ambientación de espazos
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación de técnicas e exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona, en función das súas características e do plan de intervención establecido, e aplica técnicas e exercicios de mantemento e adestramento
psicolóxico, rehabilitador e ocupacional coas persoas en situación de dependencia. 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 Describíronse as características específicas da motivación e da aprendizaxe das persoas maiores, discapacitadas e enfermas.

CA3.2 Identificáronse estratexias de intervención adecuadas á realización de exercicios e actividades dirixidas ao mantemento e á mellora das capacidades cognitivas.

CA3.3 Aplicáronse as actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo adaptadas ás necesidades específicas das persoas usuarias e á programación.

CA3.4 Utilizáronse materiais, con iniciativa e creatividade, para a realización de actividades e exercicios dirixidos ao mantemento e á mellora das capacidades cognitivas.

CA3.5 Realizáronse as actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal.

CA3.6 Colaborouse coa persoa en situación de dependencia na realización dos exercicios de mantemento e adestramento cognitivo.

CA3.7 Respectáronse as limitacións das persoas en situación de dependencia, non só físicas senón tamén culturais, á hora de realizar as actividades e os exercicios de mantemento e
adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de motivación para persoas en situación de dependencia na planificación dos exercicios e as actividades de mantemento e adestramento psicolóxico,
rehabilitador e ocupacional.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Caracterización da motivación e a aprendizaxe nas persoas anciás, discapacitadas e enfermas.

 Exercicios e actividades de estimulación cognitiva (memoria, atención, orientación espacial, temporal e persoal, e razoamento) en situacións cotiás do domicilio e nunha institución social.

 Análise da aplicación de actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo. Elaboración de estratexias de intervención.

 Deseño e utilización de materiais para a rehabilitación cognitiva

 Realización de actividades de mantemento e mellora da autonomía persoal na vida diaria: técnicas, procedementos e estratexias de intervención.

 Importancia da atención psicosocial no traballo con persoas en situación de dependencia.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Selección de estratexias de apoio psicosocial e habilidades sociais 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, para o que analiza as necesidades e as características das persoas en situación
de dependencia. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describíronse as características e as necesidades fundamentais das relacións sociais das persoas en situación de dependencia.

CA2.2 Analizáronse os criterios e as estratexias para organizar a intervención referida ao apoio psicosocial ás persoas en situación de dependencia e a creación de novas relacións.

CA2.3 Identificáronse os recursos, os medios, as técnicas e as estratexias de apoio e desenvolvemento das habilidades sociais das persoas en situación de dependencia.

CA2.4 Seleccionáronse os medios e os recursos expresivos e comunicativos que favorezan o mantemento das capacidades relacionais das persoas en situación de dependencia.

CA2.5 Seleccionáronse técnicas e estratexias de apoio para colaborar no mantemento e no desenvolvemento de habilidades sociais adaptadas ás situacións cotiás.

CA2.6 Aplicáronse as tecnoloxías de información e da comunicación para o mantemento da relación social co medio.

CA2.7 Aplicáronse técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos para a atención social a persoas con necesidades especiais.

CA2.8 Xustificouse a necesidade de respectar as pautas de comunicación e o uso das habilidades de relación social de cada persoa usuaria.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Relacións sociais nas persoas en situación de dependencia: características.

 Análise de estratexias que favorezan a relación social nas persoas en situación de dependencia.  Técnicas para favorecer a relación social. Actividades de acompañamento e de relación
social, individual e grupal
 Habilidades sociais na persoa en situación de dependencia: factores; dificultades

 Determinación de recursos expresivos para favorecer o mantemento das capacidades de relación. Aplicacións das novas tecnoloxías, asociacionismo, recursos do contorno e vías de acceso
a elas
 Aplicación de técnicas e estratexias para o desenvolvemento de habilidades sociais: exercicios de adestramento en habilidades sociais

 Solución de conflitos na atención domiciliaria e institucional: procedementos e estratexias para a resolución de conflitos.

 Novas tecnoloxías da información e a comunicación na relación social
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Caracterización de técnicas de acompañamento para persoas con situación de dependencia 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Caracteriza as técnicas de acompañamento para actividades de relación social e de xestión da vida cotiá, tendo en conta a relación entre os recursos
comunitarios e as necesidades das persoas en situación de dependencia. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Obtívose información do equipo interdisciplinar para identificar as necesidades de acompañamento da persoa en situación de dependencia.

CA4.2 Identificáronse as actividades de acompañamento que cumpra facer, tanto nunha institución como no domicilio, respectando os dereitos das persoas implicadas.

CA4.3 Seleccionáronse criterios e estratexias que favorezan a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia nas situacións de acompañamento.

CA4.4 Adaptáronse os recursos comunitarios das persoas en situación de dependencia ao acompañamento para o lecer e o acceso aos recursos, de acordo coas súas características e cos
intereses persoais.

CA4.5 Rexistrouse o desenvolvemento das actividades de acompañamento, así como as incidencias xurdidas durante estas.

CA4.6 Respectáronse os intereses das persoas en situación de dependencia na realización de actividades de lecer e tempo libre.

CA4.7 o respecto ás directrices, ás orientacións e aos protocolos establecidos nas tarefas de acompañamento.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Identificación das necesidades de acompañamento: concepto de acompañamento das persoas en situación de dependencia na institución ou no domicilio.

 Tipos de xestión persoal en que se requira acompañamento: áreas de intervención; estratexias de actuación, límites e deontoloxía.

 Funcións e papel do persoal profesional no acompañamento na institución e no domicilio.

 Adecuación do acompañamento ás necesidades e ás características das persoas usuarias.

 Acompañamento en situacións de lecer e tempo libre: actividades ao aire libre, culturais, socias e da comunidade.

 Rexistro das actividades de acompañamento. Xestión e seguimento. Procedemento de rexistro da documentación persoal.

 Consideración das orientacións e os protocolos establecidos na xestión persoal e relacional.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Preparación de información ao persoal coidador non formal 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Prepara información para as persoas coidadoras non formais, tendo en conta a relación entre as súas demandas e necesidades, e os recursos comunitarios. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Definíronse os recursos comunitarios dirixidos a persoas en situación de dependencia.

CA6.2 Elaborouse un ficheiro de recursos de apoio social, ocupacional, de lecer e tempo libre, e de prestacións económicas.

CA6.3 Identificáronse as vías de acceso e as xestións necesarias para que o persoal coidador informal solicite as prestacións máis frecuentes.

CA6.4 Identificáronse formatos e modelos de solicitude de axudas, prestacións e servizos.

CA6.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para localizar recursos comunitarios.

CA6.6 Xustificouse o establecemento de relacións coas familias e o persoal que se encargue das persoas usuarias.

CA6.7 Expresouse adecuadamente no proceso de comunicación coas familias e co persoal coidador non formal.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Recursos sociais e comunitarios para as persoas en situación de dependencia: información e análise dos recursos sociais.

 Confección dun ficheiro de recursos de apoio social, ocupacional, e de lecer e tempo libre. Estratexias de procura de recursos existentes na zona.

 Identificación e formalización de solicitudes de prestación de servizos de apoio social e comunitario que oriente as familias e as persoas en situación de dependencia. Casos prácticos.

 Uso das novas tecnoloxías para localización de recursos e a formalización de solicitudes.

 Descrición das necesidades de apoio individual ou orientación familiar na autonomía persoal para as actividades da vida diaria.

 Apoio durante o período de adaptación ás institucións: estratexias de intervención.

 Valoración do establecemento de relacións fluídas coa familia e da comunicación adecuada.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Valoración e seguimento das intervencións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Valora o seguimento das intervencións e das actividades, tendo en conta a relación entre a información extraída de diversas fontes, e os instrumentos e os
protocolos de avaliación. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse as fontes de información implicadas na atención psicosocial da persoa en situación de dependencia.

CA7.2 Definíronse os instrumentos de recollida de información para o seu uso no proceso de avaliación da intervención e valoración da persoa en situación de dependencia.

CA7.3 Formalizáronse os protocolos específicos de cada intervención e do proceso de avaliación, tanto no domicilio como na institución.

CA7.4 Aplicáronse instrumentos de rexistro e transmisión das observacións realizadas no desenvolvemento das actividades.

CA7.5 Valorouse a importancia dos procesos de avaliación no desenvolvemento do seu labor profesional.

CA7.6 Xustificouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar.

CA7.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información para mellorar a calidade do traballo realizado.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación dos instrumentos de recollida de información: cuestionarios, entrevistas, observacións, etc.

 Formalización de protocolos específicos para un servizo de axuda a domicilio ou ben para unha institución social, servizo de apoio a mobilidade, comedor sobre rodas, etc.

 Obtención de información das persoas en situación de dependencia, e do seu persoal coidador non formal: aplicación de cuestionarios, follas de observación, entrevistas, etc.

 Aplicación de instrumentos de rexistro e transmisión da información. Procedemento de rexistro da documentación persoal na unidade de convivencia

 Valoración da transmisión de información.
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente modulo evidenciarán a consecución dunha serie de criterios mínimo baseados nos RA

que aparecen no curriculum:

- Organiza a área onde desenvolve o seu labor, tendo en conta a relación entre as necesidades psicosociais das persoas en situación de

dependencia e as características da institución ou do domicilio.

-Selecciona estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social, para o que analiza as necesidades e as características das persoas

en situación de dependencia.

-Selecciona, en función das súas características e do plan de intervención establecido, e aplica técnicas e exercicios de mantemento e

adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional coas persoas en situación de dependencia.

-Caracteriza as técnicas de acompañamento para actividades de relación social e de xestión da vida cotiá, tendo en conta a relación entre os

recursos comunitarios e as necesidades das persoas en situación de dependencia.

-Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das persoas en situación de dependencia.

Asi mesmo, dado que se trata de ensinanzas presenciais alumno/a deberá asistir regularmente ás actividades programadas, considerandose como

Perda de Avaliación continua cando o nº de faltas supere o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011.

(DOG nº136/2011 do 15 de xullo).Amplíase esa porcentaxe a un 15%, non podendo ter máis dun 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado

As cualificación trimestrais e finais do módulo obteránse do seguinte modo:

a) 60% procedente de Probas escritas que servirán para avaliar os contidos conceptuais. Farase unha proba mínimo por trimestre; no caso de ser

máis probas a media ponderada daranos a cualificación deste apartado.

b) 40% procedente de Traballos individuais e grupais que servirán para valorar os contidos procedimentais. Nos traballos valoraranse os seguintes

aspectos:

-Presentación, estrutura e calidade de contidos.

-Exposición do traballo e recursos empregados para elo

Nos traballos de grupo tamén se terá en conta a dinámica de traballo: distribución equitativa de tarefas, resolución de problemas e procura de

acordos ante discrepancias, etc. O obxectivo é que o alumnado aprenda a traballar de xeito cooperativo adaptándose a diferentes persoas. Por

norma xeral a cuantificación dos traballos en grupo é igual para tódolos seus membros pero pode ser que nalgún caso non sexa así, froito de

actitudes negativas tales como traballo insuficiente ou falta de compromiso. Nestes casos a cuantificación dos membros pode ser distintas e estará

baseada nas observacións e seguimentos do docente e nas autoavaliacións dos alumnos/as. Se se realiza unha exposición dun traballo en grupo

en clase e o alumno/a non asiste e a falta non se xustifica este será cualificado con un cero e non se poderá facer media.

O alumnado debe ter superado cada unha das partes do módulo para ser avaliado positivamente.

Non se fará media se en algunha das probas a puntuación obtida e inferior a un 3,5

Para a calificacion da nota da avaliacion as fraccións iguais ou superiores a 0,5 determinará a nota ata o numero enteiro seguinte.

Poderáselle restar hasta un 20% derivado da actitude de cada alumno na aula: faltas de respecto aos compañeiros/as, á profesora, materiais...

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

O alumno ou alumna de segundo curso que non poida acceder a FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste

mesmo período. Para este fin seranlle asignadas unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa  da data final na que serán
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avaliados. Realizarase un informe de avaliacion individualizado.(MD.75.AVA.01 do procedemento de avaliación PR.75.AVA.01)

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan

ao alumnado adquirir as capacidades non acadadas e cumprir os mínimos esixidos.  Estes traballos e actividades organizaranse de xeito

individualizado.

 As probas con carácter xeral, serán cuestionarios tipo test, de preguntas a desenvolver ou cuestións curtas, ou ben traballos e proxectos a

presentar de xeito oral ou escrito.

 Actividades similares as realizadas ao longo do curso na aula e outros traballos  , que o alumno presentará en tempo e forma (seguindo os

criterios explicitados pola  profesora). Valorarase a iniciativa, o esforzo e a autosuficiencia na busca de informacion e manexo de bibliografía

especializada. Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na exposición, se é o caso..

Para aprobalo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades presentadas como na proba teórica, non existindo

a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

No caso de realizar mais dunha proba escrita no trimestre gardarase a nota da proba con avaliación positiva e a proba non superada realizarase o

final do curso.

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnoou alumna que teña Perda do dereito ávaliación continua consistirá:

Nunha  proba escrita e outra práctica inspirada no 100% dos resultados de aprendizaxe do módulo e así mesmo servirán como referencia as

actividades realizadas ao longo do desenvolvemento da formación do módulo.

Tal e como recolle a Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, avaliación e a acreditación académica do alumnado que

cursa as ensinanzas por formación profesional inicial, o sistema de avaliación terá en conta:

- A avaliación continua e aplicable a tódolos módulos do ciclo o longo do proceso de ensino-aprendizaxe e require a asistencia regular do

alumnado ás clases e ás demáis actividades lectivas programadas.

- O número de faltas non poderá ser superior ao 10% da duración de cada módulo. Cando o alumnado acade esa porcentaxe de faltas de

asistencia nun módulo perderá o dereito á avaliación continua, non pudendo examinarse por avaliacións parciais, tendo que realizar unha

avaliación extraordinaria, de acordo cos criterios fixados para elo.

Seguiranse as indicacións establecidas do artigo 25.3 da orde do 12 de xullo pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do

alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial: Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o

profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro

- O alumnado que perda o dereito á avaliación continua non terá dereito a ser avaliado por avaliacións parciais e polo tanto será avaliado con

caracter extraordinario mediante a realización dunha proba previa á avaliación final de módulo (art. 25.5 Orde do 12 de xullo de 2011 ). No

obstante, o alumno/a poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial. Pudendo, tal como establece a normativa vixente (art. 25.4. da orde

do 12 de xullo pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial),

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a aqueles alumnos alumnas que teñan perdido o dereito á

avaliación continua

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades presentadas como na proba teórica, non existindo

a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso..
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento de cada módulo, indicando o grao de cumprimento e xustificación razonada no caso de desviacións, ademais a programación será

revisada ao inicio de curso e se entragará unha memoria ao final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará á xefatura do

departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondenes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01 .

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 28: " ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer características e a formación previa de cada

alumno e alumna, así como as suas capacidades. Así mesmo, servirá para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional

correspondente"

Para este módulo pasarase na segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial sobre intereses, coñecementos previso e

motivacións do alumnado, que complementará os datos proporcionados polo titor/a e datos de información dfa matrícula

CUESTIONARIO DE COÑECEMENTOS PREVIOS

MÓDULO DE ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL

B1.- Que entende vostede por apoio psicosocial

B2.- Que persoas e/ou colectivos considera que precisan maior atención e apoio psicosocial? Porqué?

B3.- Qué son as habilidades sociais? Traballou en algunha ocasión as súas habilidades sociais?

B4.- Como definiría os seguintes conceptos:

Autoestima:

Empatía:

Asertividade:
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Soedade:

Tristeza:

Depresión:

Ansiedade:

Demencia:

B5.-. Coñece algunhas actividades para mellorar a atención e memoria?. Poña algún exemplo

B6.- Que recursos e servizos coñece para persoas maiores ou discapacitadas?

B7.- Cales diría que son as funcións e tarefas que realizan as/os Técnicos en Atención a persoas en situación de dependencia?

B8.- ¿Que espera vostede do  Módulo de Atención a persoas en situación de dependencia?

B9.- ¿Que espera da Profesora diste Módulo?

B10- Observacións e suxestións

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estas dificultades e a adopción das medidas correctoras.

Cando a análise da evolución  dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten mais dificultades , propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociadas aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso de que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados de aprendizaxe, o equipo docente poderá propor a través do
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Departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria,tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na familia profesional a que pertence este ciclo é importante a educación en valores pois a finalidade da formación nos leva a traballar con persoas

diferentes idades e situacións. Así teremos en conta:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, en ningún momento se fará diferenciación por causa de sexo, raza, crenzas ou calquer outra

característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: fundamental para fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo par o uso dos medios e recursos de que se dispón sen

desperdiciar, papel, auga, electricidade, alimentación, insistindo na reciclaxe e na conservación.

Educación para a súde: É importante adquirir os hábitos posturais no traballo así como uns hábitos de saúde elimpeza ou unha axeitada hixiene

ocular nun sistema educativo e laboral nos que o mundo dixital ten cada verz maior presencia. Ter en conta tamén que a nivel profesional a súde

persoal e a do usuario como elementos cotiáns do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflictos fomentando o diálogo baseado no respecto e procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático.

Educación do consumidor: Fomentar entre o alumnado un consumo responsable, tanto nos recursos propios como dos de uso colectivo no centro

de ensino.

Interculturalidade: Traballando desde o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Dende o departamento propóñense e organízanse diferentes actividades que se levarán a cabo durante todo o curso como son charlas e visitas a

institucións públicas e privadas dedicadas a atención de personas en situación de dependencia (AGADEA, GERIATROS...)
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0218 Formación e orientación laboral 32016/2017 107107

MP0218_12 Prevención de riscos laborais 32016/2017 4545

MP0218_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

32016/2017 6262

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ AGRAFOJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo de FOL, pertencente ao Ciclo Formativos de Grao Medio de Atención a Personas en Situación de

Dependencia como referencia o Decreto 226/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia e introducindo as adapatacións necesarias para adecuar a

docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Para esta adecuación, baseámonos ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profesionais, persoais e sociais,

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do titulo:

O perfil profesional do título de técnico en atención a persoas en situación de pedendencia determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Perfil profesional do título.

O perfil profesional do título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia determínase pola súa competencia xeral, polas súas

competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo

Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

Competencias profesionais, persoais e sociais: artigo 5 do decreto

Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos produtivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos
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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 RELACIÓNS
LABORAIS E
CONTRATO DE
TRABALLO

45 45

2 SEGURIDADE
SOCIAL

6 6

3 BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPREGO

7 7

4 TRABALLO EN
EQUIPO

4 4

5 O importante é a saúde: conceptos básicos,danos derivados do traballo, dereitos e deberes e organismos na
materia

SEGURIDADE E
SAÚDE NO
TRABALLO

8 10

6 ¿Ruído, carga física, chans escorregadizos? Identificación e clasificación dos riscos laboraisOS RISCOS
LABORAIS

11 6

7 Vale máis previr que curar: técnicas preventivas e proteccións individuais e colectivasMEDIDAS DE
PREVENCIÓN E
PROTECCIÓN

9 7

8 Un plan perfecto: plan de avaliación de riscos, organización da prevención nas empresas e outros documentosXESTIÓN DA
PREVENCIÓN

10 4

9 Manter o protocolo... para salvar vidasPRIMEIROS
AUXILIOS

7 11
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 RELACIÓNS LABORAIS E CONTRATO DE TRABALLO 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

  Novos contornos de organización do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.
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Contidos

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 SEGURIDADE SOCIAL 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral.

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 TRABALLO EN EQUIPO 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 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 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en atención a persoas en situación de dependencia e valoráronse as súas vantaxes
sobre o traballo individual.

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector de atención a persoas en situación de dependencia segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
atención a persoas en situación de dependencia. NO

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 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de atención a persoas en situación de dependencia.

CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en
atención a persoas en situación de dependencia.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Riscos específicos no sector de atención a persoas en situación de dependencia en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 OS RISCOS LABORAIS 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
atención a persoas en situación de dependencia. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en atención a persoas en
situación de dependencia.

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse.

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN DA PREVENCIÓN 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
atención a persoas en situación de dependencia. NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector de atención a persoas en situación de dependencia.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 PRIMEIROS AUXILIOS 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en atención a persoas en situación de dependencia. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes:

- Coñecer as relacións existentes entre o traballo e a saúde.

- Identificar conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

- Analizar os dereitos e obrigas do traballador en materia de prevención de riscos.

- Identificar os factores de risco de distintos tipos presentes no ámbito laboral.

- Coñecer os riscos específicos do seu sector.

- Analizar as distintas formas de planificación, organización e xestión da prevención na empresa.

- Identificar as técnicas e as medidas de prevención e protección máis eficaces en cada caso.

- Elaborar unha avaliación de riscos e un plan de prevención.

- Coñecer os protocolos de actuación no caso dunha emerxencia ou evacuación nun contorno de traballo.

- Aplicar as técnicas de primeiros auxilios.

- Coñecer os equipos de traballo e as súas vantaxes.

- Participar activamente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

- Identificar os elementos do conflito e as técnicas para a súa xestión.

- Coñecer os elementos esenciais do Dereito do Traballo e os organismos que interveñen nas relacións laborais.

- Distinguir os dereitos e obrigas dos empresarios e traballadores.

- Identificar os elementos esenciais dos CT, modalidades de contratación, efectos da modificación, suspensión e extinción do CT.

- Elaborar una folla de salarios e a súa interpretación.

- Interpretar e comprender un convenio colectivo.

- Analizar o funcionamento do sistema de Seguridade Social e dos dereitos e obrigas que incorpora.

- Autocoñecer os propios intereses e capacidades formativo-profesionais.

- Coñecer as principais fontes de emprego, fases do proceso de selección de persoal e técnicas e instrumentos de procura de emprego.

- Valorar positivamente o cumprimento da normativa laboral e de Seguridade Social.

- Valorar a importancia da formación continua e permanente.

- Calcular prestacións da Seguridade Social e prestacións de desemprego.

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

1. Unha ou varias probas (exames). Consistirán en preguntas teóricas e exercicios ou supostos prácticos.

Non se fará media se nalgunha das probas a puntuación obtida é inferior a un 4. A puntuación de cada pregunta figurará na folla de exame, de non

aparecer, significaría que todas as preguntas teñen o mesmo valor.

A puntuación  obtida nesta proba correspóndelle o 90 %  da nota (máx.: 9 puntos / sobre o total de 10).

2.Os Traballos realizados:Os traballos que se indiquen no curso, exercicios, etc

Á puntuación  obtida neste apartado correspóndelle o 10 %  da nota (máx.: 1 puntos / sobre o total de 10).

 3.Cando unha proba conste dunha parte teórica e outra práctica, haberá de alcanzarse unha nota mínima cada unha das duas partes (ista

particularidade aparecerá especificada na proba na que se considere oportuno).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 4. Cando da calificación dunha proba resulte unha fracción igual ou superior a 0,5 determinará un incremento na nota ata o número eteiro

seguinte.

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

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

 En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado.

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación contínua consistirá: Nunha proba teórico-práctica de

todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5.

Perda do dereito a avaliación continua :

Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos de

grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. O número de faltas que

implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de

determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na

xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

Na Secretaría do centro deberá de quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria previa á avalición final que consistirá nunha proba

teórico-práctica, que terá que aprobar cunha nota mínima dun 5.

Estes alumnos non perden o seu dereito de asistencia a clase, ainda que o profesorado poderá non permitir a realización de determinadas

actividades sempre que poidan implicar para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria ao final de curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse a aplicación informática.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de

avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas

capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Para este módulo pasarase un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se

complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

A proba consistirá nun cuestionario igual ou similar ó seguinte:

1. ¿Cál é a idade mínima que se esixe para poder traballar?

2. Mentras un traballador está en período de proba ¿tense dereito á mesma retribución salarial?

3. ¿Cál é o descanso semanal mínimo?

4. ¿Por canto tempo concédese o permiso por matrimonio?

5. ¿Durante cánto tempo é necesario traballar para poder cobrar unha prestación por desemprego?

6. ¿Coñeces algúns dos motivos legáis para que un traballador sexa despedido por razóns disciplinarias?

7. ¿Qué requisitos teñense que dar para que un accidente teña a consideración de accidente de traballo?

8. ¿Qué obrigas ten o traballador en materia de prevención de riscos na empresa?

9. ¿Qué é o Europass?

10.¿Cáles son as principáis diferenzas entre un grupo e un equipo de traballo?

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais
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asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

Departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no

artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen,

para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter

xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo. Os alumnos tamén deben ter en conta a súa saúde persoal e a do

usuario como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. Asistencia a charlas, conferencias e outros:

Continuar estudos a Ciclos superiores, Universidade.

O Mercado de traballo, acceso o mundo laboral

2. Charla práctica sobre primeiros auxilios (RCP) da Cruz Vermella

10.Outros apartados

10.1) CUESTIONARIO INICIO DE CURSO

1. ¿EN QUÉ CONSISTE O CONTRATO EN PRÁCTICAS?
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2. ¿QUÉ É UN CONVENIO COLECTIVO?

3. ¿QUÉ É A SUSPENSIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO?

4. ¿QUÉ É UN E.R.E?

5. ¿QUÉ PRESTACIÓNS COÑECES DA SEGURIDADE SOCIAL?

6.¿QUÉ É A PREVENCIÓN DE RISCOS?

7.¿QUÉ É UN CURRICULUM VITAE?
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