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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

SSC Servizos socioculturais e 
á comunidade 

 
CMSSC01 

Atención a persoas en situación de dependencia 
CMSS 

Ciclos 
formativos 
de grao 
medio 

Réxime 
de 
adultos 
 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0831 Teleasistencia 2019/2020 3.0 104 104 

Profesorado asignado ao módulo  

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución 
de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado 
e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alum-
no/a deberá participar regularmente nas actividades programadas. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de 
avaliación mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico 
ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente 
programación: 

 

RA1. Organiza a propia intervención no servizo de teleasistencia tendo en conta as 
características e o equipamento técnico do posto de traballo. 

CA1.1. Describíronse as características, as funcións e a estrutura do servizo de 
teleasistencia. 

CA1.3. Describíronse as normas de hixiene, ergonomía e comunicación que preveñen 
riscos sobre a saúde de cada profesional. 

CA1.4. Argumentouse a necesidade de seguir os protocolos establecidos para mellorar 
a calidade do servizo en cada quenda. 

  CA1.7. Describíronse as continxencias máis habituais no uso das ferramentas 
telemática 

RA2. Aplica procedementos de xestión das chamadas saíntes utilizando aplicacións 

informáticas e ferramentas telemáticas. 

CA2.3 -Programáronse as chamadas en función do número, o tipo e a prioridade 
establecida no protocolo. 

CA2.5 -Aplicouse un protocolo de presentación personalizado. 
CA2.6 -Axustouse a conversa ao obxectivo da axenda e ás características da persoa 

usuaria. 
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CA2.7 -Seguíronse os protocolos establecidos para a despedida. 

RA3. Aplica procedementos de xestión das chamadas entrantes seguindo o protocolo 

e as pautas de actuación establecidos 
CA3.1. Seguíronse os protocolos establecidos para a presentación, o 

desenvolvemento e a despedida. 
CA3.2. Verificouse a alta da persoa no servizo. 
CA3.3. Adecuouse ás características da persoa usuaria a explicación sobre as 

características e as prestacións do servizo, así como sobre o funcionamento do terminal e os 
dispositivos auxiliares. 

CA3.4. Actualizáronse os datos da persoa na aplicación informática 
CA3.5. Utilizáronse estratexias facilitadoras da comunicación e un trato personalizado. 
CA3.8. Argumentouse a importancia de respectar as opinións e as decisións da persoa 

usuaria. 

RA4. Realiza o seguimento das chamadas entrantes e saíntes, rexistra as incidencias e 
as actuacións realizadas, e elabora o informe correspondente 

CA4.2. Aplicáronse técnicas e procedementos de rexistro de información 
 

Unidades Didácticas: 
 
“Técnicas de control do estres” pertencente a unidade 3(Xestión de chamadas entrantes) e a 
unidade 4 (Seguimento de chamadas entrantes e saíntes), non foron desenvolvidas na forma-
ción presencial, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente 
curso 2019-2020,só, si melloran a puntuación obtida polo alumnado no segundo trimestre. 
 
Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 
superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avalia-
ción continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente 
programación e comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez 
emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-
2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a 
da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª 
avaliación, realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, tal e como se ven 
realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e 
consistirán en: 

a)Realización dunha enquisa sobre contidos do segundo trimestre(CA2/CA3) e as 
actividades desenvolvidas ata o momento na formación a distancia pertencentes o 
mesmo. 

b)Realización dun suposto práctico que consistirá na descrición da realización dunha 
chamada saínte. 
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A enquisa e actividades desenvolvidas suporán o 45% da nota, e a resolución do caso outro 
45%, deixando un 10% para os CA nos que se valorará a participación nas actividades,a 
entrega no tempo establecido senón existe unha xustificación. 

O alumnado co módulo superado na segunda avaliación, poderá mellorar a cualificación 
obtida na 2ª avaliación, si ten realizadas todas as tarefas da aula virtual dos contidos de 
repaso e cunha cualificación positiva nelas..Ademais terase en conta a elaboración de 
actividades sobre conceptos non pertencentes os primeiros trimestres e incorporados na 
formación a distancia .A mellora de nota será dun punto máximo.No caso de querer superar 
a nota con mais puntuación, terá que realizar as probas especificadas no apartado de 
alumnado con materia pendente no segundo trimestre tamén. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación 
continua (PD) 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumno/a que teña Perda do dereito avaliación 
continua consistirá: 

 

▪ Proba Específica 1 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que haberá que resol-
ver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do 
que se trata, e desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. Esta 
proba constará de preguntas tipo test (con respostas alternativas, das cales só unha será 
correcta) . Será obrigatorio superar positivamente o 60% das preguntas formuladas, para 
acadar unha puntuación de 5 puntos. 
Esta proba poderá ser realizada “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela, rela-
cionada cos Resultados de Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos. 
Esta primeira parte teórica suporá o 50% final da nota do módulo. 
 
▪ Proba Específica 2 

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos relacio-
nados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. 
O candidato/a deberá realizar algunha das seguintes probas ou supostos prácticos posibles: 
 

- Suposto sobre recomendación de medidas ergonómicas aos teleoperadores 

- Medidas adoptadas no traballo sobre protección de datos. 
- Dereitos e deberes da persoa usuaria do servizo de teleasistencia. 
- Establecemento de criterios de prioridade na xestión de chamadas saíntes. 
- Desenvolvemento dunha chamada saínte(protocolo de presentación,comunicación 

da información, protocolo de despedida e rexistro de información si é necesario) 
- Pautas para unha comunicación axeitada nun caso.. 

  
Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada. 
Esta segunda parte teórica suporá o 50% final da nota do módulo. 
O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% Proba Específica 1 e 50% Proba 
Especifica 2, na nota final, unha vez superadas as dúas. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao 
estado de alarma para todo ou parte do alumnado 

 

As medidas de reforzo,repaso e ampliación desenvolvéronse mediante a utilización da Aula 
Virtual, resolvendo tarefas básicas relacionadas cos contidos impartidos o longo dos dous 
trimestres e algunha pertencente o terceiro moi relacionada ou semellante, o que pode 
considerarse ampliación de conceptos. 

A corrección dos mesmos foi prioritaria para persoas participantes co 2º trimestre 
pendente.A solución de tarefas foi presentada nun inicio,mais tarde posposta ata finais de 
trimestre por problemas de entrega no tempo establecido. 

As probas establecidas nos apartados anteriores serán comunicadas e resoltas as dúbidas 
da mesmo xeito. 

 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente 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, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do 
curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, 
que tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de 
cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o 
alumnado en relación co perfil profesional correspondente.Para este módulo elaborouse 
durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre 
coñecementos previos) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos 
de información de matrícula. 

As actividades propostas están deseñadas para que todo o alumnado poda realizalas tendo 
en conta as súas características e necesidades. 

 
 


