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

O título de Técnico/a en Atención a persoas en situación de dependencia está determinado polo Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro e 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 (DOG nº228, de 29 de novembro de 2012).

A. Contorno profesional.

As persoas que obteñan este título han de exercer a súa 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/a de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

* Coidador/a en centros de atención psiquiátrica.

* Xerocultor/a.

* 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/a familiar.

* Auxiliar de educación especial.

* Asistente persoal.

* Teleoperador/a de teleasistencia.

B. Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

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 ha redundar 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 se adaptar aos cambios que

se vaian introducindo nas institucións e no propio domicilio.

C. Perfil profesional.

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.

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

E. 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, tramitando 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, em-pregando 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 persoal profesional, 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

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 as persoas en situación de dependencia, as familiares e o 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 productivos, 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 outros 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 productivo, para evitar danos nas
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persoas, no contexto 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 acti-vidade profesional.

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

na vida económica, social e cultural.

F. Obxectivos xerais.

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación e rexistro, e seleccionalos en función das características das persoas en situación de

dependencia e do plan de atención individualizado, para determinar as súas necesidades asistenciais e psicosociais.

b) Interpretar as directrices do programa de intervención, adecuándoas ás características e ás necesidades das persoas en situación de

dependencia, para organizar as actividades asistenciais e psicosociais.

c) Identificar as posibilidades e as limitacións das persoas en situación de dependencia, seleccionando o tipo de axuda segundo os seus niveis de

autonomía e autodeterminación, para a realización das actividades de hixiene persoal e vestidura, seguindo as pautas marcadas no plan de

atención individualizado.

d) Interpretar as prescricións dietéticas establecidas no plan de atención individualizado, adecuando os menús e a preparación de alimentos, para

organizar a intervención relacionada coa alimentación.

e) Identificar as necesidades de apoio á inxestión das persoas en situación de dependencia, tendo en conta a súa relación coas técnicas e os

soportes de axuda, para administrar os alimentos.

f) Analizar procedementos de administración e control de gastos en relación cos recursos e as necesidades das persoas en situación de

dependencia, para xestionar o orzamento da unidade de convivencia.

g) Identificar procedementos de mantemento do domicilio, e seleccionar os recursos e os medios necesarios que garantan as condicións de

habitabilidade, hixiene e orde, con criterios de calidade, seguridade e coidado ambiental, para realizar as actividades de mantemento e limpeza.

h) Seleccionar técnicas de preparación para a exploración, a administración e o control de medicación e recollida de mostras da persoa en

situación de dependencia, en relación coas súas características e as pautas establecidas para levar a cabo intervencións relacionadas co estado

físico.

i) Seleccionar procedementos e axudas técnicas, seguindo as directrices do plan de atención individualizado e ade-cuándoos á situación das

persoas en situación de dependencia, para realizar traslados, mobilizacións e apoio á de-ambulación.

j) Identificar factores de risco en relación coas medidas de prevención e seguridade, para aplicar as medidas adecuadas para preservar a

integridade das persoas en situación de dependencia e dos propios profesionais.

k) Seleccionar técnicas de primeiros auxilios, seguindo os protocolos establecidos para actuar en situacións de emer-xencia e risco para a saúde

no desenvolvemento da súa actividade profesional.

l) Analizar estratexias psicolóxicas, rehabilitadoras, ocupacionais e de comunicación, adecuándoas a circunstancias específicas da persoa en

situación de dependencia, para realizar intervencións de apoio psicosocial acordes coas directrices do plan de atención individualizado.

m) Identificar sistemas de apoio á comunicación en relación coas características da persoa, para o desenvolvemento e o mantemento de

habilidades de autonomía persoal e social.

n) Seleccionar axudas técnicas e de comunicación en relación coas posibilidades e as características da persoa en situación de dependencia, para

favorecer as habilidades de autonomía persoal e social, e as posibilidades de vida independente.

ñ) Identificar os principios de vida independente en relación coas características da persoa e do contorno, para promover a súa autonomía e

participación social.

o) Analizar os elementos críticos do plan individual de vida independente en relación coas decisións de cada persoa, para realizar as tarefas de

acompañamento e asistencia persoal.

p) Seleccionar estilos de comunicación e actitudes en relación coas características da persoa interlocutora, para asesorar as persoas en situación

de dependencia, as familias e o persoal coidador non formal.
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q) Identificar os protocolos de actuación en relación coas continxencias, para as resolver con seguridade e eficacia.

r) Formalizar os instrumentos de control e seguimento, aplicando os protocolos, para colaborar no control e no segui-mento nas actividades

asistenciais, psicosociais e de xestión.

s) Identificar ferramentas telemáticas e aplicacións informáticas, e seleccionar os protocolos establecidos para a emisión, a recepción e a xestión

de chamadas do servizo de teleasistencia.

t) Analizar e utilizar os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación, para aprender

e actualizar os seus coñecementos, recoñecendo as posibilidades de mellora profesional e persoal, para se adaptar a diversas situacións

profesionais e laborais.

u) Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar deci-sións colectivas ou

individuais, para actuar con responsabilidade e autonomía.

v) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás caracte-rísticas dos receptores, para

asegurar a eficacia do proceso.

x) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional en relación coas súas causas, co fin de fundamentar as medidas

preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes, para evitar danos propios, nas demais persoas, no contorno e no

ambiente.

y) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e o deseño universais.

z) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e no sector

produtivo de referencia.

aa) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

ab) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais

para participar na cidadanía democrática.

A formación do módulo de atención e apoio psicosocial contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), j), l), m), n), ñ), o), p), q), r), u), v), w) e z)

do ciclo formativo, e as competencias a), b), i), k), l), m), n), ñ), o), r), s), t) e v).
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0213_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Estratexias de apoio psicosocial
e habilidades de relación social.

Características e técnicas para fomentar as relacións sociais
das persoas en situación de dependencia.

42 15 X

2 Técnicas e exercicios de
mantemento e adestramento
psicolóxico, rehabilitador e
ocupacional.

Describir e aplicar técnicas e exercicios de mantemento
psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

49 15 X

3 A organización e a
ambientación do entorno de
intervención.

Estrutura e adecuación dos espazos utilizados polas persoas
en situación de dependencia.

35 15 X

4 Estratexias e técnicas de
animación grupal.

Características e aplicación de actividades de lecer e tempo
libre para persoas en situación de dependencia.

58 15 X

5 Acompañamento e apoio no
entorno familiar e institucional.

Características do acompañamento e funcións do técnico de
atención a persoas en situación de dependencia.

21 15 X

6 Recursos e servicios para
persoas en situación de
dependencia e o coidador
informal.

Características e acceso aos recursos e servizos para
persoas en situación de dependencia.

21 15 X

7 Valoración e seguemento das
intervencións.

Rexistrar e valorar as intervencións coas persoas en situación
de dependencia.

14 10 X

Total: 240

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social. 42

4.1.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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As relacións sociais nas persoas en situación de dependencia. 7,011.1 Describir os diferentes tipos de relacións sociais existentes.

1.2 Identificar as dificultades máis frecuentes nas relacións sociais.

As habilidades sociais nas persoas en situación de
dependencia.

14,022.1 Coñecer as características das habilidades sociais das persoas en
situación de dependencia.

Mantemento e desenvolvemento das relación sociais. 21,033.1 Aplicar actividades de adestramento das habilidades sociais.

3.2 Aplicar actividades de apoio ás relacións sociais.

42TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.1 Describíronse as características e as necesidades fundamentais das relacións
sociais das persoas en situación de dependencia.

PE.1 - Preguntas de exame acerca das
ccterísticas e necesidades das relacións
sociais.

•

S 10 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.

PE.2 - Preguntas de exame acerca da
intervención psicosocial con persoas en
situación de dependencia.

•

S 15 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.

PE.3 - Preguntas de exame acerca de
recursos, medios, técnicas e estratexias
para desenvolver as habilidades sociais.

•

S 15 CA2.4 Seleccionáronse os medios e os recursos expresivos e comunicativos que favorezan
o mantemento das capacidades relacionais das persoas en situación de dependencia.

OU.1 - Caso práctico acerca da selección
axeitada de medios e recursos que
fomentan as relacións sociais.

•

S 15 CA2.5 Seleccionáronse técnicas e estratexias de apoio para colaborar no mantemento e no
desenvolvemento de habilidades sociais adaptadas ás situacións cotiás.

OU.2 - Caso práctico acerca da utilización
de técnicas e estratexias para favorecer o
uso de habilidades sociais.

•

S 10 CA2.6 Aplicáronse as tecnoloxías de información e da comunicación para o mantemento da
relación social co medio.

OU.3 - Caso práctico acerca da utilización
das TICs no fomento das relacións sociais.

•

S 10 CA2.7 Aplicáronse técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos para a
atención social a persoas con necesidades especiais.

OU.4 - Caso práctico acerca da aplicación
de técnicas de resolución de conflictos.

•

S 10 CA2.8 Xustificouse a necesidade de respectar as pautas de comunicación e o uso das
habilidades de relación social de cada persoa usuaria.

PE.4 - Preguntas de exame acerca do
respecto polas características particulares
de cada persoa usuaria.

•

100TOTAL
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4.1.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

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0As relacións sociais nas
persoas en situación de
dependencia.

Explicación das
relación sociais
existentes para as
persoas en situación de
dependencia e das
dificultades que poden
xurdir.

• Análise de casos
prácticos para
identificar as relacións
sociais que se poden
dar nun entorno
residencial ou no
entorno natural da
persoa en situación de
dependencia.

•

Esquematizar as
dificultades máis
frecuentes nas
relacións sociais en
función do colectivo
(persoas maiores, con
discapacidade,
enfermidade, etc...).

•

Casos prácticos
resoltos.

•

Esquema das
dificultades nas
relacións sociais en
función do colectivo.

•

Material didáctico
entregado ao alumnado

• PE.1 - Preguntas de
exame acerca das
ccterísticas e
necesidades das
relacións sociais.

•

14,0As habilidades sociais nas
persoas en situación de
dependencia.

Explicación dos
factores e dificultades
que afectan ás
habilidades sociais das
persoas en situación de
dependencia

• Esquematización dos
factores que inflúen nas
habilidades sociais das
persoas en situación de
dependencia

• Esquema realizado• Material didáctico
entregado ao alumnado

• PE.3 - Preguntas de
exame acerca de
recursos, medios,
técnicas e estratexias
para desenvolver as
habilidades sociais.

•

PE.4 - Preguntas de
exame acerca do
respecto polas
características
particulares de cada
persoa usuaria.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

21,0Mantemento e
desenvolvemento das
relación sociais.

Explicación das
actividades de
adestramento das
habilidades sociais
existentes.

•

Explicación das
estratexias, actividades
e recursos existentes
para fomentar as
relacións sociais

•

Resolución de casos
prácticos

•

Aplicación de
actividades de
mantemento e
desenvolvemento das
relacións sociais e das
habilidades sociais.

•

Casos prácticos
resoltos

•

Actividades realizadas•

Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.1 - Caso práctico
acerca da selección
axeitada de medios e
recursos que fomentan
as relacións sociais.

•

OU.2 - Caso práctico
acerca da utilización de
técnicas e estratexias
para favorecer o uso de
habilidades sociais.

•

OU.3 - Caso práctico
acerca da utilización das
TICs no fomento das
relacións sociais.

•

OU.4 - Caso práctico
acerca da aplicación de
técnicas de resolución de
conflictos.

•

PE.2 - Preguntas de
exame acerca da
intervención psicosocial
con persoas en situación
de dependencia.

•

42,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Técnicas e exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional. 49

4.2.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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Capacidades cognitivas, aprendizaxe e motivación. 24,011.1 Determinar os factores que inflúen na aprendizaxe

1.2 Coñecer e utilizar as técnicas e as estratexias para motivar a
participación e a aprendizaxe

As técnicas de mantemento e estimulación das capacidades
cognitivas

25,022.1 Coñecer as diferentes técnica de estimulación das capacidades
cognitivas

49TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA3.1 Describíronse as características específicas da motivación e da aprendizaxe das
persoas maiores, discapacitadas e enfermas.

PE.1 - Preguntas de exame•

S 10 CA3.2 Identificáronse estratexias de intervención adecuadas á realización de exercicios e
actividades dirixidas ao mantemento e á mellora das capacidades cognitivas.

PE.2 - Preguntas de exame•

S 15 CA3.3 Aplicáronse as actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo adaptadas ás
necesidades específicas das persoas usuarias e á programación.

OU.1 - Actividade práctica acerca de
actividades rehabilitadoras e de
mantemento cognitivo adaptadas ás
necesidades das persoas usuarias.

•

S 15 CA3.4 Utilizáronse materiais, con iniciativa e creatividade, para a realización de actividades
e exercicios dirixidos ao mantemento e á mellora das capacidades cognitivas.

OU.2 - Actividade práctica acerca da
utilización de materiais para realizar
actividades e exercicios de mantemento e
mellora de capacidades cognitivas

•

S 15 CA3.5 Realizáronse as actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal. OU.3 - Actividade práctica acerca da
realización de actividades de mantemento e
mellora da autonomía persoal

•

S 10 CA3.6 Colaborouse coa persoa en situación de dependencia na realización dos exercicios
de mantemento e adestramento cognitivo.

OU.4 - Actividade práctica acerca da
colaboración coa persoa en situación de
dependencia na realización de exercicios de
mantemento e adestramento cognitivo.

•

S 10 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.

OU.5 - Actividade práctica acerca do
respecto polas limitacións das persoas en
situación de dependencia á hora de realizar
actividades e exercicios de mantemento e
adestramento psicolóxico, rehabilitador e
ocupacional

•

S 10 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.

OU.6 - Actividade práctica•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

24,0Capacidades cognitivas,
aprendizaxe e motivación.

Explicación das
capacidades cognitivas,
da aprendizaxe e a
motivación das persoas
en situación de
dependencia.

• Análise de casos
prácticos.

• Casos prácticos
resoltos.

• Material didáctico
entregado polo
profesorado.

• OU.6 - Actividade
práctica

•

PE.1 - Preguntas de
exame

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

25,0As técnicas de mantemento
e estimulación das
capacidades cognitivas

Explicación das
técnicas de
mantemento e
estimulación das
capacidades cognitivas.

•

Explicación de
actividades de
mantemento e mellora
da autonomía persoal
na vida diaria

•

Aplicación de técnicas
de mantemento e
estimulación das
capacidades cognitivas
en casos prácticos

•

Realización de
actividades de
mantemento e mellora
da autonomía persoal
na vida diaria aplicadas
a casos prácticos

•

Actividades prácticas
realizadas.

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.1 - Actividade
práctica acerca de
actividades
rehabilitadoras e de
mantemento cognitivo
adaptadas ás
necesidades das
persoas usuarias.

•

OU.2 - Actividade
práctica acerca da
utilización de materiais
para realizar actividades
e exercicios de
mantemento e mellora
de capacidades
cognitivas

•

OU.3 - Actividade
práctica acerca da
realización de
actividades de
mantemento e mellora
da autonomía persoal

•

OU.4 - Actividade
práctica acerca da
colaboración coa persoa
en situación de
dependencia na
realización de exercicios
de mantemento e
adestramento cognitivo.

•

OU.5 - Actividade
práctica acerca do
respecto polas
limitacións das persoas
en situación de
dependencia á hora de
realizar actividades e
exercicios de
mantemento e
adestramento
psicolóxico, rehabilitador
e ocupacional

•

PE.2 - Preguntas de
exame

•

49,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A organización e a ambientación do entorno de intervención. 35

4.3.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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O ambiente e os espacios accesibles 5,011.1 Identificar o ambiente como elemento socializador

1.2 Determinar os factores ambientais que condicionan o benestar da persoa
usuaria

Organización dos espazos 15,022.1 Organizar os espazos de acordo coa diversidade funcional das persoas
usuarias

2.2 Organizar os materiais de acordo coa diversidade funcional das persoas
usuarias

Ambientación dos espazos 15,033.1 Confeccionar elementos decorativos e ambientais

3.2 Fomentar a participación da persoa usuaria na ambientación dos espazos

35TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Identificáronse as características organizativas e funcionais da institución ou do
domicilio que incidan na situación psicosocial das persoas en situación de dependencia.

PE.1 - Preguntas de exame acerca das
características organizativas e funcionais da
institución ou domicilio

•

S 10 CA1.2 Describíronse os factores ambientais e os elementos espaciais e materiais que
inciden na relación social.

PE.2 - Preguntas de exame acerca dos
factores ambientais que afectan a relación
social

•

S 15 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.

PE.3 - Caso práctico relacionado co
respecto polas particularidades das persoas
usuarias

•

S 15 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.

PE.4 - Caso práctico acerca da orientación
á persoa usuaria e o seu entorno sobre os
espazos e materiais para favorecer o
desenvolvemento autónomo

•

S 15 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.

OU.1 - Actividade práctica acerca da
decoración axeitada de espazos

•

S 15 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.

OU.2 - Actividade práctica acerca da
confección de elementos de sinalización e
simbolización para organizar materiais e
utensilios

•

S 10 CA1.7 Xustificáronse as vantaxes de organizar o espazo de cara á mellora da calidade de
vida das persoas en situación de dependencia.

PE.5 - Preguntas de exame acerca das
vantaxes de organizar o espazo

•

S 10 CA1.8 Amosouse iniciativa na organización do espazo de intervención dentro da institución
ou do domicilio.

OU.3 - Actividade práctica da iniciativa na
organización do espazo

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.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

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0O ambiente e os espacios
accesibles

Explicación dos
factores ambientais que
afectan as relacións
sociais

• Análise de casos
prácticos

• Casos prácticos
resoltos

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• PE.2 - Preguntas de
exame acerca dos
factores ambientais que
afectan a relación social

•

15,0Organización dos espazos Explicación da
organización de
espazos para favorecer
a autonomía da persoa
usuaria

• Análise de espazos en
casos prácticos

• Espazos analizados• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.3 - Actividade
práctica da iniciativa na
organización do espazo

•

PE.1 - Preguntas de
exame acerca das
características
organizativas e
funcionais da institución
ou domicilio

•

PE.3 - Caso práctico
relacionado co respecto
polas particularidades
das persoas usuarias

•

PE.4 - Caso práctico
acerca da orientación á
persoa usuaria e o seu
entorno sobre os
espazos e materiais para
favorecer o
desenvolvemento
autónomo

•

PE.5 - Preguntas de
exame acerca das
vantaxes de organizar o
espazo

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Ambientación dos espazos Explicación da
confección de
elementos decorativos
e ambientais

• Confección de
elementos decorativos
e ambientais

• Elementos decorativos
e ambientais

• Material didáctico
entregado ao
alumnado. Materiais
necesarios para a
elaboración dos
elementos decorativos.

• OU.1 - Actividade
práctica acerca da
decoración axeitada de
espazos

•

OU.2 - Actividade
práctica acerca da
confección de elementos
de sinalización e
simbolización para
organizar materiais e
utensilios

•

35,0TOTAL

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Estratexias e técnicas de animación grupal. 58

4.4.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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividades de lecer e tempo libre nas persoas en situación de
dependencia

14,011.1 Caracterizar o lecer en cada colectivo de persoas usuarias

1.2 Describir os tipos de actividade de lecer e tempo libre

Recursos para a dinamización do lecer 14,022.1 Coñecer os recursos dispoñibles para a dinamizacion do lecer

Programación e organización de actividades de lecer 30,033.1 Coñecer as fases de programación dunha actividade de lecer

3.2 Coñecer os criterios a ter en conta para a organización das actividades
de lecer

58TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA5.1 Definíronse as técnicas de animación para dinamizar as actividades de lecer das
persoas en situación de dependencia.

PE.1 - Preguntas de exame acerca das
técnicas de animación das persoas en
situación de dependencia

•

S 10 CA5.2 Describíronse as estratexias de animación e motivación que potencien a
participación nas actividades que se realizan nunha institución concreta.

PE.2 - Preguntas de exame acerca das
estratexias de animación e motivación

•

S 15 CA5.3 Seleccionáronse recursos específicos de lecer adecuados ás persoas en situación
de dependencia.

OU.1 - Actividade práctica acerca da
selección de recursos de lecer adecuados
ao perfil da persoa usuaria

•

S 15 CA5.4 Analizáronse os materiais de carácter lúdico adecuados ás persoas usuarias, e
determináronse as súas características e as súas utilidades.

PE.3 - Preguntas de exame acerca dos
materiais de carácter lúdico

•

S 15 CA5.5 Describíronse actividades de lecer e tempo libre, dentro e fóra da institución, tendo
en conta as necesidades das persoas usuarias.

PE.4 - Preguntas de exame acerca das
actividades de lecer e tempo libre

•

S 10 CA5.6 Dispúxose o mantemento e o control dos recursos de lecer e culturais dentro da
institución.

OU.2 - Adecuación dos recursos de lecer e
culturais dentro da institución

•

S 10 CA5.7 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades de animación e eventos
especiais na institución.

OU.3 - Proposición de actividades de
animación na institución

•

S 10 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.

PE.5 - Preguntas de exame acerca do
respecto polos intereses das persoas
usuarias

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

14,0Actividades de lecer e
tempo libre nas persoas en
situación de dependencia

Explicación das
técnicas de animación
específicas a cada
colectivo de persoas
dependientes

• Aplicación de casos
prácticos

• Casos prácticos
resoltos

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• PE.1 - Preguntas de
exame acerca das
técnicas de animación
das persoas en situación
de dependencia

•

PE.4 - Preguntas de
exame acerca das
actividades de lecer e
tempo libre

•

14,0Recursos para a
dinamización do lecer

Explicación dos
recursos dispoñibles
para a dinamización do
lecer

• Realización dun listado
de actividades, espazos
e materiais oportunos
para a animación do
ocio das persoas en
situación de
dependencia

• Listado elaborado• Material didáctico
entregado ao
alumnado. Equipo
informático e Internet.

• OU.1 - Actividade
práctica acerca da
selección de recursos de
lecer adecuados ao perfil
da persoa usuaria

•

PE.3 - Preguntas de
exame acerca dos
materiais de carácter
lúdico

•

30,0Programación e
organización de actividades
de lecer

Explicación da
programación e
organización das
actividades de lecer e
tempo libre

• Programación e
organización de
actividades de lecer e
tempo libre

• Actividades de lecer e
tempo libre
programadas e
organizadas

• Material didáctico
entregado ao
alumnado. Equipo
informático e Internet.

• OU.2 - Adecuación dos
recursos de lecer e
culturais dentro da
institución

•

OU.3 - Proposición de
actividades de animación
na institución

•

PE.2 - Preguntas de
exame acerca das
estratexias de animación
e motivación

•

PE.5 - Preguntas de
exame acerca do
respecto polos intereses
das persoas usuarias

•

58,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Acompañamento e apoio no entorno familiar e institucional. 21

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As necesidades de acompañamento 7,011.1 Coñecer as necesidades de acompañamento das persoas en situación
de dependencia e do entorno familiar

1.2 Coñecer os factores que inflúen nas necesidades de acompañamento

1.3 Coñecer a intervención específica no domicilio e na institución en función
do colectivo de persoas usuarias

O acompañamento en situacións de lecer e tempo libre 7,022.1 Distinguir o acompañamento de lecer no domicilio e na institución

Acompañamento nas xestións persoais 7,033.1 Coñecer as funcións e os límites do profesional, respetando a
confidencialidade da persoa usuaria

3.2 Coñecer os tipos de xestión persoal

3.3 Saber rexistrar as actividades de acompañamento

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Obtívose información do equipo interdisciplinar para identificar as necesidades de
acompañamento da persoa en situación de dependencia.

OU.1 - Actividade práctica acerca da
obtención de información sobre as
necesidades de acompañamento

•

S 15 CA4.2 Identificáronse as actividades de acompañamento que cumpra facer, tanto nunha
institución como no domicilio, respectando os dereitos das persoas implicadas.

PE.1 - Preguntas de exame acerca das
actividades de acompañamento necesarias

•

S 15 CA4.3 Seleccionáronse criterios e estratexias que favorezan a autonomía persoal das
persoas en situación de dependencia nas situacións de acompañamento.

OU.2 - Actividade práctica acerca da
selección de estratexias favorecedoras da
autonomía persoal

•

S 15 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.

OU.3 - Actividade práctica acerca dos
recursos comunitarios de lecer axeitados a
cada persoa usuaria

•

S 15 CA4.5 Rexistrouse o desenvolvemento das actividades de acompañamento, así como as
incidencias xurdidas durante estas.

TO.1 - Táboa de observación acerca do
rexistro das actividades de acompañamento

•

S 15 CA4.6 Respectáronse os intereses das persoas en situación de dependencia na realización
de actividades de lecer e tempo libre.

OU.4 - Actividade práctica acerca do
respecto polo interese das persoas usuarias
nas actividades de lecer e tempo libre

•

S 15 CA4.7 o respecto ás directrices, ás orientacións e aos protocolos establecidos nas tarefas
de acompañamento.

OU.5 - Actividade práctica acerca do
respecto pola directrices establecidas nas
tarefas de acompañamento

•

100TOTAL
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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.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0As necesidades de
acompañamento

Explicación das
necesidades de
acompañamento de
cada colectivo de
usuario

•

Explicación da
estratexias de
acompañamento no
domicilio e na
institución en función
do colectivo específico
de usuarios

•

Análise de casos
prácticos de detección
de necesidades de
acompañamento

• Casos prácticos
resoltos

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.1 - Actividade
práctica acerca da
obtención de información
sobre as necesidades de
acompañamento

•

OU.2 - Actividade
práctica acerca da
selección de estratexias
favorecedoras da
autonomía persoal

•

PE.1 - Preguntas de
exame acerca das
actividades de
acompañamento
necesarias

•

7,0O acompañamento en
situacións de lecer e tempo
libre

Explicación das tarefas
de acompañamento de
lecer e tempo libre

• Debate na aula da
necesidade de
acompañamento de
lecer e tempo libre

• Conclusión do debate
realizado na aula

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.3 - Actividade
práctica acerca dos
recursos comunitarios de
lecer axeitados a cada
persoa usuaria

•

OU.4 - Actividade
práctica acerca do
respecto polo interese
das persoas usuarias
nas actividades de lecer
e tempo libre

•

7,0Acompañamento nas
xestións persoais

Explicación dos tipos
de xestión persoal, do
papel e funcións do
profesional no
acompañamento.

• Realización de
esquema recopilatorio
das características das
xestións persoais

• Esquema dos tipos de
xestións persoais

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.5 - Actividade
práctica acerca do
respecto pola directrices
establecidas nas tarefas
de acompañamento

•

TO.1 - Táboa de
observación acerca do
rexistro das actividades
de acompañamento

•

21,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Recursos e servicios para persoas en situación de dependencia e o coidador informal. 21

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os recursos sociais comunitarios 5,011.1 Coñecer os recursos sociais e comunitarios dirixidos ás persoas en
situación de dependencia

Formalización de solicitudes de prestacións 10,022.1 Coñecer as vías de acceso aos recursos

2.2 Saber formalizar solicitudes de recursos

Relación e comunicación coas familias e os coidadores non
formais

6,033.1 Establecer as características da intervención coas familias en función do
entorno (domicilio o institución)

3.2 Coñecer e utilizar as estratexias de comunicación coa familia e os
coidadores non formais

21TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA6.1 Definíronse os recursos comunitarios dirixidos a persoas en situación de
dependencia.

PE.1 - Preguntas de exame acerca dos
recurso comunitarios para persoas en
situación de dependencia

•

S 20 CA6.2 Elaborouse un ficheiro de recursos de apoio social, ocupacional, de lecer e tempo
libre, e de prestacións económicas.

OU.1 - Elaboración dun ficheiro de recursos
comunitarios

•

S 20 CA6.3 Identificáronse as vías de acceso e as xestións necesarias para que o persoal
coidador informal solicite as prestacións máis frecuentes.

PE.2 - Pregunta de exame acerca das vías
de acceso aos recursos e xestións

•

S 15 CA6.4 Identificáronse formatos e modelos de solicitude de axudas, prestacións e servizos. PE.3 - Preguntas de exame acerca da
solicitude de recursos

•

S 5 CA6.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para localizar recursos
comunitarios.

LC.1 - Utilización das TIC's para localizar
recursos comunitarios

•

S 10 CA6.6 Xustificouse o establecemento de relacións coas familias e o persoal que se
encargue das persoas usuarias.

PE.4 - Preguntas de exame acerca da
necesidade de establecer relacións co
entorno da persoa usuaria

•

S 10 CA6.7 Expresouse adecuadamente no proceso de comunicación coas familias e co persoal
coidador non formal.

OU.2 - Actividade práctica acerca da
comunicación axeitada co entorno da
persoa usuaria

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Recursos sociais e comunitarios para as persoas en situación de dependencia: información e análise dos recursos sociais.
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Contidos

 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.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Os recursos sociais
comunitarios

Explicación dos
diferentes tipos de
recursos sociais e
comunitarios

• Elaboración dun
ficheiro de recursos
sociais e comunitarios

• Ficheiro de recursos
sociais e comunitarios

• Material didáctico
entregado ao
alumnado. Equipo
informático e Internet.

• LC.1 - Utilización das
TIC's para localizar
recursos comunitarios

•

OU.1 - Elaboración dun
ficheiro de recursos
comunitarios

•

PE.1 - Preguntas de
exame acerca dos
recurso comunitarios
para persoas en
situación de
dependencia

•

10,0Formalización de
solicitudes de prestacións

Explicación da
formalización de
solicitudes de recursos
comunitarios e das vías
de acceso.

• Cumprimentación de
solicitudes de recursos
comunitarios.

• Solicitudes de recursos
comunitarios
cumprimentadas.

• Material didáctico
entregado ao
alumnado. Equipo
informático e Internet.

• PE.2 - Pregunta de
exame acerca das vías
de acceso aos recursos
e xestións

•

PE.3 - Preguntas de
exame acerca da
solicitude de recursos

•

6,0Relación e comunicación
coas familias e os
coidadores non formais

Explicación das
características da
relación e da
comunicación coas
familias e co coidador
non formal da persoa
usuaria

• Realización de
exercicios de síntese

• Exercicios resoltos• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.2 - Actividade
práctica acerca da
comunicación axeitada
co entorno da persoa
usuaria

•

PE.4 - Preguntas de
exame acerca da
necesidade de
establecer relacións co
entorno da persoa
usuaria

•

21,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Valoración e seguemento das intervencións. 14

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.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As fontes de información 7,011.1 Identificar os instrumentos de recollida de información

1.2 Coñecer e aplicar as escalas de valoración de capacidades

Rexistro e transmisión da información 7,022.1 Coñecer e utilizar os instrumentos de rexistro da información

2.2 Coñecer os diferentes protocolos de actuación

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA7.1 Identificáronse as fontes de información implicadas na atención psicosocial da
persoa en situación de dependencia.

PE.1 - Preguntas de exame acerca das
fontes de información da atención
psicosocial

•

S 20 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.

PE.2 - Preguntas de exame acerca dos
instrumentos de recollida de información

•

S 10 CA7.3 Formalizáronse os protocolos específicos de cada intervención e do proceso de
avaliación, tanto no domicilio como na institución.

OU.1 - Utilización de protocolos de
intervención axeitados

•

S 20 CA7.4 Aplicáronse instrumentos de rexistro e transmisión das observacións realizadas no
desenvolvemento das actividades.

OU.2 - Aplicación de instrumentos de
rexistro e transmisión de observación

•

S 10 CA7.5 Valorouse a importancia dos procesos de avaliación no desenvolvemento do seu
labor profesional.

OU.3 - Actividade práctica acerca do
proceso de avaliación da labor profesional

•

S 10 CA7.6 Xustificouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar. PE.3 - Preguntas de exame acerca da
transmisión da información ao equipo
mutidisciplinar

•

S 10 CA7.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información
para mellorar a calidade do traballo realizado.

PE.4 - Preguntas de exame acerca da
importancia do seguemento das
intervencións

•

100TOTAL

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.
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Contidos

 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.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

7,0As fontes de información Explicación dos
instrumentos de
recollida de
información.

• Identificación e
cumprimentación dos
instrumentos de
recollida de
información.

• Esquema detallado dos
instrumentos de
recollida de
información.

•

Instrumentos de
recollida de información
cumprimentados.

•

Material didáctico
entregado ao alumnado

• PE.1 - Preguntas de
exame acerca das fontes
de información da
atención psicosocial

•

PE.2 - Preguntas de
exame acerca dos
instrumentos de recollida
de información

•

7,0Rexistro e transmisión da
información

Explicación das follas
de rexistro e dos
protocolos de actuación
na transmisión da
información

• Realización de casos
prácticos

• Casos prácticos
resoltos

• Material didáctico
entregado ao alumnado

• OU.1 - Utilización de
protocolos de
intervención axeitados

•

OU.2 - Aplicación de
instrumentos de rexistro
e transmisión de
observación

•

OU.3 - Actividade
práctica acerca do
proceso de avaliación da
labor profesional

•

PE.3 - Preguntas de
exame acerca da
transmisión da
información ao equipo
mutidisciplinar

•

PE.4 - Preguntas de
exame acerca da
importancia do
seguemento das
intervencións

•

14,0TOTAL
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Os mínimos esixibles do módulo de atención e apoio psicosocial son aqueles recollidos no currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia (DOG nº228, de 29 de novembro de 2012).

Os mínimos esixibles para cada unidade didáctica son:

UD1. Estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social.

* RA 2 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.

CA 2.1 Describíronse as características e as necesidades fundamentais das relacións sociais das persoas en situación de dependencia.

CA 2.2 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.

CA 2.3 Identificáronse os recursos, os medios, as técnicas e as estratexias de apoio e desenvolvemento das habilidades sociais das persoas en

situación de dependencia.

CA 2.4 Seleccionáronse os medios e os recursos expresivos e comunicativos que favorezan o mantemento das capacidades relacionais das

persoas en situación de dependencia.

CA 2.5 Seleccionáronse técnicas e estratexias de apoio para colaborar no mantemento e no desenvolvemento de habilidades sociais adaptadas ás

situacións cotiás.

CA 2.6 Aplicáronse as tecnoloxías de información e da comunicación para o mantemento da relación social co medio.

CA 2.7 Aplicáronse técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos para a atención social a persoas con necesidades especiais.

CA 2.8 Xustificouse a necesidade de respectar as pautas de comunicación e o uso das habilidades de relación social de cada persoa usuaria.

UD2. Técnicas e exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

* RA 3 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.

CA 3.1 Describíronse as características específicas da motivación e da aprendizaxe das persoas maiores, discapacitadas e enfermas.

CA 3.2 Identificáronse estratexias de intervención adecuadas á realización de exercicios e actividades dirixidas ao mantemento e á mellora das

capacidades cognitivas.

CA 3.3 Aplicáronse as actividades rehabilitadoras e de mantemento cognitivo adaptadas ás necesidades específicas das persoas usuarias e á

programación.

CA 3.4 Utilizáronse materiais, con iniciativa e creatividade, para a realización de actividades e exercicios dirixidos ao mantemento e á mellora das

capacidades cognitivas.

CA 3.5 Realizáronse as actividades para o mantemento e a mellora da autonomía persoal.

CA 3.6 Colaborouse coa persoa en situación de dependencia na realización dos exercicios de mantemento e adestramento cognitivo.

CA 3.7 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.

CA 3.8 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.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UD3. A organización e a ambientación do entorno de intervención.

* RA 1 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.

CA 1.1 Identificáronse as características organizativas e funcionais da institución ou do domicilio que incidan na situación psicosocial das persoas

en situación de dependencia.

CA 1.2 Describíronse os factores ambientais e os elementos espaciais e materiais que inciden na relación social.

CA 1.3 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.

CA 1.4 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.

CA 1.5 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.

CA 1.6 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.

CA 1.7 Xustificáronse as vantaxes de organizar o espazo de cara á mellora da calidade de vida das persoas en situación de dependencia.

CA 1.8 Amosouse iniciativa na organización do espazo de intervención dentro da institución ou do domicilio.

UD4. Estratexias e técnicas de animación grupal.

* RA 5 Describe estratexias e técnicas de animación grupal na institución, para o que analiza as necesidades das persoas en situación de

dependencia.

CA 5.1 Definíronse as técnicas de animación para dinamizar as actividades de lecer das persoas en situación de dependencia.

CA 5.2 Describíronse as estratexias de animación e motivación que potencien a participación nas actividades que se realizan nunha institución

concreta.

CA 5.3 Seleccionáronse recursos específicos de lecer adecuados ás persoas en situación de dependencia.

CA 5.4 Analizáronse os materiais de carácter lúdico adecuados ás persoas usuarias, e determináronse as súas características e as súas utilidades.

CA 5.5 Describíronse actividades de lecer e tempo libre, dentro e fóra da institución, tendo en conta as necesidades das persoas usuarias.

CA 5.6 Dispúxose o mantemento e o control dos recursos de lecer e culturais dentro da institución.

CA 5.7 Fixéronse propostas creativas no deseño de actividades de animación e eventos especiais na institución.

CA 5.8 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.

UD5. Acompañamento e apoio no entorno familiar e institucional.

* RA 4 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.

CA 4.1 Obtívose información do equipo interdisciplinar para identificar as necesidades de acompañamento da persoa en situación de dependencia.

CA 4.2 Identificáronse as actividades de acompañamento que cumpra facer, tanto nunha institución como no domicilio, respectando os dereitos

das persoas implicadas.

CA 4.3 Seleccionáronse criterios e estratexias que favorezan a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia nas situacións de

acompañamento.

CA 4.4 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.

CA 4.5 Rexistrouse o desenvolvemento das actividades de acompañamento, así como as incidencias xurdidas durante estas.

CA 4.6 Respectáronse os intereses das persoas en situación de dependencia na realización de actividades de lecer e tempo libre.

CA 4.7 Valorouse o respecto ás directrices, ás orientacións e aos protocolos establecidos nas tarefas de acompañamento.
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UD6. Recursos e servicios para persoas en situación de dependencia e o coidador informal.

* RA 6 Prepara información para as persoas coidadoras non formais, tendo en conta a relación entre as súas demandas e necesidades, e os

recursos comunitarios.

CA 6.1 Definíronse os recursos comunitarios dirixidos a persoas en situación de dependencia.

CA 6.2 Elaborouse un ficheiro de recursos de apoio social, ocupacional, de lecer e tempo libre, e de prestacións económicas.

CA 6.3 Identificáronse as vías de acceso e as xestións necesarias para que o persoal coidador informal solicite as prestacións máis frecuentes.

CA 6.4 Identificáronse formatos e modelos de solicitude de axudas, prestacións e servizos.

CA 6.5 Utilizáronse as tecnoloxías da información e da comunicación para localizar recursos comunitarios.

CA 6.6 Xustificouse o establecemento de relacións coas familias e o persoal que se encargue das persoas usuarias.

CA 6.7 Expresouse adecuadamente no proceso de comunicación coas familias e co persoal coidador non formal.

UD7. Valoración e seguemento das intervencións.

* RA 7 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.

CA 7.1 Identificáronse as fontes de información implicadas na atención psicosocial da persoa en situación de dependencia.

CA 7.2 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.

CA 7.3 Formalizáronse os protocolos específicos de cada intervención e do proceso de avaliación, tanto no domicilio como na institución.

CA 7.4 Aplicáronse instrumentos de rexistro e transmisión das observacións realizadas no desenvolvemento das actividades.

CA 7.5 Valorouse a importancia dos procesos de avaliación no desenvolvemento do seu labor profesional.

CA 7.6 Xustificouse a importancia da transmisión da información ao equipo interdisciplinar.

CA 7.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información para mellorar a calidade do traballo realizado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN:

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e no traballo en grupo segundo

os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas e en base aos seguintes criterios:

 - Para a avaliación dos contidos conceptuais e procedimentais realizarase una proba individual teórico práctica, escrita e/ou oral, que poderá ser

de diverso tipo (situación simulada, solución de un caso, preguntas de elección múltiple e/ou ensio breve, ...). No caso de realizar varias probas

nun mesmo trimestre, será a media aritmética das notas obtidas a que dará a cualificación final da avaliación do trimestre. En todo caso, a

cualificación de cada unha das probas deberá ser igual ou superior a 5.  Os contidos conceptuais suporán un 40% da cualificación de cada

avaliación.

 - As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo que se realizarán na aula e fora dela, servirán para avaliar tamén

os procedementos.

Nestes traballos valorarase a estructura e dominio de contidos, a dinámica de traballo, a exposición (se é o caso) e utilización de recursos,

habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Os traballos deberán ser

entregados no tempo e forma acordado, salvo causa debidamente xustificada, de non ser así obterase un non presentado o que suporá que esta

actividade non terá cualificación pero sí fará media para a cualificación final. Os contidos procedimentais suporán un 50% da cualificación de cada

avaliación.

 - Formarán parte da cualificación ademais a avaliación das actitudes. Suporán un 10% da cualificación de cada avaliación.
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Utilizaráse  unha escala de valoración actitudinal para recoller evidencias na dinámica de clase:

 Comportamento que se valora: Iniciativa e autonomía no  traballo; cos seguintes indicadores:

- A alumna/o é dinámica e dinamizadora no proceso de realización das tarefas propostas.

- Capta e amosa intres polos requirimentos e necesidades da tarefa

- Xestiona adecuadamente as situacións complexas ou conflitivas que se dan na dinámica do grupo

- Incorpora construtivamente as ideas dos demais : amosa vontade de superación persoal

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. A nota final do módulo será a resultante da suma dos seguintes pesos ponderados: 1ª Avaliación terá un peso ponderado 25 %; a 2ª

Avaliación 35 % e a 3ª Avaliación 40%.

Valoraráse positivamente a evolución ascendente (progresos) no redondeo, que sempre se fará a partir do 0.6 a o número enteiro correspondente;

e nunca en notas inferiores ao 5.

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.

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

RRealizarase un informe de avaliacion individualizado para entregar ao alumnado.

As actividades de recuperación levaranse a cabo co alumnado que non acadou os resultados de aprendizaxes e os criterios de avaliación mínimos

esixidos ao longo das avaliacións do curso académico. En todo caso, para acceder ao procedemento de recuperación deberase de seguir os

seguintes pasos:

- Entrevista da profesora co alumno ou alumna, no que se lle informará dos obxectivos e os criterios de avaliación non acados.

- Acordarase co alumnado un plan de traballo que deberá seguir para alcanzar ditos obxectivos e criterios de avaliación.

As actividades de recuperación consistirán en:

- Actividades de repaso dos contidos traballados no módulo profesional.

- Titorías grupais ou individuais para resolver dúbidas ou reforzar contidos.

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.

O alumnado deberá obter unha puntuación media das actividades de recuperación igual ou superior a 5 para superar o módulo.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua non poderán presentarse ás probas que se convoquen regularmente en cada avaliación.

En cambio, si poderá asistir ás clases e realizar as actividades de aula co fin de afianzar os contidos de aprendizaxe, aínda que estas actividades

non poderán ser avaliadas. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a aqueles alumnos 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

instalacións.

Ademais, 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 o 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na dita

proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.

Nesta proba, o alumnado será avaliado de todos os contidos teóricos e prácticos impartidos no módulo ao longo do curso, polo que a proba de

avaliación terá unha parte teórica e outra práctica.

Este módulo considerarase superado cando o alumnado acade os resultados de aprendizaxe e obteña unha cualificación igual ou superior a 5 na

proba de avaliación.

A proba consistirá:

 - Nunha proba tipo test ou ensaio restrinxido, para valorar os contidos teóricos, conceptuais, de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha

nota mínima de 5.  Duración 1 hora

 Probas de execución ou resolución de casos para os contidos procedimentais. Duración 2 horas.

 Poderá ser unha ou varias das seguintes alternativas:

 - Planificar actividades para o mantemento e entrenamento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

 - Resolución de un caso, plantexando estratexias de apoyo psicosocial.

 - Deseño dun programa de modificación conductual.

 - Deseño de un seguemento para unha intervención.

 - Programar un taller para un determinado colectivo.

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas probas de execución desenvoltas como na proba teórica, non

existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

. 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

(neste módulo serán 24 horas de faltas sen xustificar).

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.
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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.

O  seguimento mensual realizarase mediante a plataforma de xestión das programacións.

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

Avaliación da práctica docente:

Os aspectos da práctica docente que serán avaliados serán:

- A consecución dos obxectivos específicos das unidades didácticas.

- O cumprimento da programación.

- A metodoloxía utilizada ao longo do curso.

Esta avaliación será levada a cabo coa observación directa e indirecta do docente na aula. Ademais, é importante ter en conta o interese que

mostre o alumnado ante os contidos e a metodoloxía utilizada, a súa participación, a súa motivación e as opinións que poidan xurdir ao longo do

curso sobre o contido, a organización e as actividades.

As reunións cos membros do departamento serán de axuda para a avaliación da práctica docente, na posta en común de aspectos metodolóxicos

e de avaliación.

Ao final do curso académico, o alumnado responderá a un cuestionario relativo á docencia, aos contidos, á metodoloxía, as actividades, a

avaliación, etc...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Durante o comezo das actividades do curso académico, realizaráse unha avaliación inicial do alumnado para coñecer o seu estado inicial nas

competencias básicas adquiridas na etapa anterior a este ciclo formativo de grao medio.

Os medios que se utilizarán para determinar a necesidade ou non de medidas de atención á diversidade, serán:

* A observación directa.

* A análise das diferentes actividades realizadas polo alumnado, tanto na aula como na casa.

* Titorias grupais e individuais.

* Datos proporcionados polo titor/a e datos de información da matrícula.

A raíz destes instrumentos, poderase coñecer o estado inicial de cada uno, o rol que podería desempeñar no grupo, así como as variacións e a

metodoloxía a desenvolver en cada caso concreto.

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.
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As medidas de reforzo educativo que se deberán de ter en conta para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados,

son:

* Medidas de atención individual dentro e fóra da aula.

* Flexibilidade nas estratexias didácticas e educativas.

* Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a

inclusión.

* Apoio antes, durante e despois da explicación da unidade didáctica.

* Potenciación do traballo grupal e da interacción.

* Novas tecnoloxías da Información e da Comunicación.

* Adaptación das actividades e probas obxectivas.

* Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

* Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

No caso de que non sexa posible garantir a consecución efectiva dos resultados de aprendixzaxe, o equipo docente poderá propor 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.

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, persoas de diferentes idades e situación.

Así teremos en conta:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente . En ningún momento farase diferenciación por causa do seu 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 respònsable, 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

Ao longo do curso, organizarase unha serie de visitas a diferentes recursos de atención a persoas en situación de dependencia, para que o

alumnado poida situar a súa formación na realidade social e laboral. Asemade, será interesante e relevante contar cunha serie de encontros con

profesionais do entorno profesional e produtivo do ciclo formativo de atención a persoas en situación de dependencia.

* Visitas a centros de atención a persoas en situación de dependencia: residencias, centros de día, ASPAS, Sarela,.....

* Asistencia a charlas ou outras actividades relacionadas co módulo.
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* Charlas informativas no centro educativo de persoas que pertencen ao ámbito profesional do ciclo formativo: profesionais, familiares e/ou

usuarios.

* Colaboración nas actividades promovidas dende o Departamento.

Todas estas actividades poderanse completar con aquelas que se consideren oportunas para o bo desenvolvemento do módulo.

10.Outros apartados

10.1) Temporalización das unidades didácticas

Tendo en conta as posibles variacións por motivo de calendario e da dinámica do grupo-clase, as unidades didácticas do módulo de atención e

apoio psicosocial distribuiránse, en principio, da seguinte forma:

1ª AVALIACIÓN

UD 1. Estratexias de apoio psicosocial e habilidades de relación social.

UD 2. Técnicas e exercicios de mantemento e adestramento psicolóxico, rehabilitador e ocupacional.

2ª AVALIACIÓN

UD 3. A organización e a ambientación do entorno de intervención.

UD 4. Estratexias e técnicas de animación grupal.

3ª AVALIACIÓN

UD 5. Acompañamento e apoio no entorno familiar e institucional.

UD 6. Recursos e servicios para persoas en situación de dependencia e o coidador informal.

UD 7. Valoración e seguemento das intervencións.
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