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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 

SCC Servizos Socioculturais e 
á comunidade 

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos 
formativos 
de 
grao medio 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de 
dependencia 

2019/2020 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo LUCÍA LÓPEZ REY 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo - Características e necesidades das persoas en situación de 
dependencia - evidenciarán a consecución dos 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.  

 Os mínimos que se detallan a continuación serán, por tanto, a referencia para configurar as probas de recuperación das 
partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán 
o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

 

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

CA1.1. Describíronse os procesos básicos asociados á promoción da autonomía persoal e a vida independente. 

CA1.2. Caracterizáronse as habilidades de autonomía persoal. 

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

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

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

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

 

RA2. Clasifica os niveis de dependencia e as axudas requeridas asociadas ao proceso de avellentamento, e analiza os cambios 
e as deterioracións producidas por el. 

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

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

CA2.3. Describíronse as principais características e necesidades das persoas anciás. 
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CA2.4. Identificáronse as principais manifestacións de deterioración persoal e social propias das persoas anciás. 

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

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

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

 

RA3 e RA4 

Os mínimos exixibles correspondentes aos RA3 e RA4 non foron desenvolvidos ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán 
tidos en conta para a avaliación do módulo no presente curso 2019-2020, do xeito recollido na programación orixinal, elaborada 
a principio de curso. Con todo, no terceiro trimestre realizáronse actividades, non avaliables, relacionadas cos CA mínimos 
exixibles correspondentes ao RA3, consistentes en: 

– Clases presenciais por vía telemática sobre os CAs de carácter máis teórico  

– Elaboración e curación de recursos específicos sobre a temática tratada (Presentacións audiovisuais, vídeos, páxinas 
web..) que foron compartidos na aula virtual do curso 

– Realización de actividades específicas sobre a temática tratada: Exercicios de resposta curta relacionados coas 
definicións e características dos conceptos principais; tarefas de relación co fin de relacionar e por en práctica os 
contidos traballados; tarefas de reflexión (comentario de filmes, redacción...) e tarefas de ampliación e investigación 
sobre a aplicación real dos temas tratados de xeito teórico. 

Criterios de cualificación 

A cualificación do módulo realizarase, segundo o anterior, do seguinte xeito: 

Xa que, ata o 13 de marzo de 2020, unicamente foron desenvolvidos o RA1 e o RA2, correspondentes ás UD1, UD2 e UD3, 
recalculáronse os pesos inicialmente asignados a ditas unidades didácticas da seguinte forma: 

– UD1: 35 % da cualificación final do módulo 

– UD2: 35 % da cualificación final do módulo 

– UD3: 30 % da cualificación final do módulo 

Polo tanto, a cualificación final do módulo será a suma ponderada das cualificacións obtidas nas UD anteriores. 

No referente ás actividades de carácter non avaliable realizadas con posterioridade ao 13 de marzo de 2020, tal e como 
indican as instrucións do 27 de abril de 2020, estas poderán ser tidas en conta na avaliación final do módulo sempre e cando 
se beneficie ao alumnado. Así, aquel alumnado que realizara ditas actividades de xeito satisfactorio, poderá ver incrementada 
a cualificación final do módulo ata un punto de acordo ao seguinte: 

UD4_A1: 

– Realización da proposta didáctica correspondente ao curtametraxe "O circo das bolboretas": ata 0,05 

– Realización da proposta didáctica correspondente ao filme "O home elefante": ata 0,05 

– Realización dos exercicios da UD5 do libro de texto recomendado: ata 0,15 

UD4_A2: 

– Realización dos exercicios da UD6 do libro de texto recomendado: ata 0,15 

– Realización dunha investigación  (elaboración dunha presentación tipo power point...) sobre un trastorno causante de 
DFI: ata 0,2 

– Comentar nos foros as presentacións realizadas pol@s compañeir@s: ata 0,1 

– Realización dun traballo de profundización sobre as necesidades das PDFI: ata 0,1 puntos 

UD4_A3: 

– Realización dun traballo de profundización sobre as necesidades das PDFF: ata 0,1 puntos 

UD4_A4: 

– Realización dun traballo de profundización sobre as necesidades das PDFS: ata 0,1 puntos 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para superar os CAs considerados como "mínimos exixibles", o alumnado deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 
nos instrumentos de avaliación previstos para estes CAs. No caso de obter unha cualificación inferior, os CAs consideraranse 
non superados, e deberán ser recuperados. 

A recuperación dos CAs non superados, e tendo en conta a situación social actual, realizarase tendo en conta as seguintes 
consideracións: 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación dos CAs non superados, realizaranse co apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela e, de ser o 
caso, co da plataforma de videoconferencia Cisco Webex, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 
(o uso da aula virtual),  e especialmente no terceiro trimestre.  

Vistos os CAs pendentes de recuperación polo conxunto do alumnado, estas actividades consistirán en: 

UD1 

– CA1.1. Describíronse os procesos básicos asociados á promoción da autonomía persoal e a vida independente:  
Recuperarase mediante unha proba escrita sobre os procesos básicos asociados á promoción da autonomía persoal 
e a vida independente.  

UD2 

– CA1.4. Describíronse as principais alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda de autonomía persoal: 
Recuperarase mediante unha proba escrita  sobre as principais alteracións emocionais e de conduta asociadas á perda 
de autonomía persoal. 

– CA1.5. Identificáronse os indicadores xerais da perda de autonomía: Recuperarase mediante unha proba escrita sobre 
os indicadores xerais da perda de autonomía. 

– CA1.7. Argumentouse a importancia da prevención para retrasar as situacións de dependencia: Recuperarase 
mediante unha proba escrita sobre a importancia da prevención para retrasar as situacións de dependencia. 

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

Non existe alumnado con perda de avaliación continua no módulo de características e necesidades das persoas en situación de 
dependencia. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma, tomáronse as seguintes medidas: 

– Apertura dun foro na aula virtual, en cada unha das unidades didácticas nas que existe alumnado con CAs pendentes, 
para que plantexaran as súas dúbidas. 

– Realización de videoconferencias específicas para a aclaración de dúbidas relacionadas cos CAs pendentes 

– Realización de casos prácticos relacionados cos CAs pendentes  

– Realización de exercicios de resposta curta relacionados cos CAs pendentes 

– Realización de esquemas e mapas conceptuais relacionados cos CAs pendentes 
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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, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de 
información de matrícula.  

Durante a primeira avaliación, detectáronse necesidades especiais de atención nunha alumna concreta, que está repetindo curso 
con este e outro módulo. A pasar de que dita alumna non presenta ningún tipo de informe relacionado con ditas necesidades, 
acordouse polo equipo docente, xunto con xefatura de estudos, prestarlle un apoio específico, consistente na realización de 
sesións individuais con dita alumna 3 días a semana. Estas sesións foron levadas a cabo, ata o 13 de marzo, de forma presencial 
por dúas docentes, a profesora titular do módulo e por outra docente do departamento de SSCC con disposición horaria para 
prestar dito apoio. 

Desde a suspensión das clases presenciais, continuouse con este apoio específico mediante a resolución de dúbidas e a 
realización de tarefas específicas que facilitaran a alumna a adquisición das aprendizaxes relacionados cos CAs pendentes da 
1ª avaliación. 

Non se detectaron outras necesidades especiais de atención no resto do alumnado matriculado neste módulo. 

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2020 
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