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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro  Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

SSC Servizos socioculturais e 
á comunidade 

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

Réxime 
de 
adultos 
 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0215 Apoio domiciliario 2019/2020 8.0 240 240 

Profesorado asignado ao módulo  

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

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

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

RA1. Organiza o plan de traballo no domicilio de persoas en situación de 
dependencia,para o que interpreta as directrices establecidas. 

CA1.1. Identificáronse as características do plan de traballo. 
CA1.3. Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio. 
CA1.4. Estableceuse a secuencia das tarefas domésticas diarias que cumpra realizar 
no domicilio, en función do plan de traballo e das adaptacións realizadas nel, de ser o 
caso. 
CA1.5. Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio. 

RA7. Realiza o seguimento do plan de traballo no domicilio de persoas en situación de 
dependencia, e describe o protocolo establecido. 

CA7.1. Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e 
detección de situacións de risco. 
CA7.3. Rexistráronse os datos no soporte establecido. 
CA7.4. Interpretouse correctamente a información recollida. 

CA7.6. Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo. 
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RA2. Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas 
de administración e as necesidades da unidade de convivencia. 

CA2.3. Elaborouse unha recompilación das partidas de gasto xeral mensual. 
CA2.6. Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de 
existencias nunha unidade de convivencia tipo. 
CA2.8. Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos. 

RA3. Organiza o abastecemento da unidade de convivencia e describe as 
características dos produtos 

CA3.3. Determinouse a lista da compra 
CA3.5. Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos 
produtos, tendo en conta as súas características. 
CA3.7. Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios 
de organización, seguridade e hixiene. 

RA4. Prepara o mantemento do domicilio de persoas en situación de dependencia,para 
o que selecciona as técnicas e os produtos con criterios de calidade, seguridade e 
hixiene. 

CA4.1. Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio. 
CA4.2. Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento 
óptimo do fogar. 
CA4.4. Recompiláronse as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras 
e sanitarios. 
CA4.5. Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que se deben utilizar,e 
describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa situación no domicilio. 
CA4.7. Describíronse as técnicas de lavado de roupa en máquina e á man, en función 
das características da peza, do tipo de mancha e do grao de sucidade. 
CA4.9. Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e 
clasificouse a roupa en función do seu posterior proceso de lavado. 

RA5. Selecciona alimentos do menú tendo en conta a relación entre as súas 
características,as súas proporcións e as prescricións establecidas. 

CA5.1. Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición. 
CA5.2. Clasificáronse os alimentos en función das súas características. 

CA5.3. Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de 
alimentos que debe incluír. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 
superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avalia-
ción continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. Ao longo de 
todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que 
proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente 
tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os 
criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes 
criterios: 
 
Realizaremos (para os contidos conceptuais e de procedementos/CC.CP) probas escritas e/ou 
orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo. test, preguntas breves, 
casos prácticos, exercicios e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de 
avaliación do módulo. Formarán parte da cualificación ademais, a presentación e o interese/ 
participación, que suporá un 10% na avaliación do terceiro trimestre (CA). 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

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

3.1 Actividades de recuperación 

No módulo de Apoio domiciliario non temos alumnado pendente dunha avaliación positiva 
no segundo trimestre. 

O alumnado co módulo superado na segunda avaliación, poderá mellorar a cualificación 
obtida na 3ª avaliación si ten realizadas todas as tarefas da aula virtual dos contidos de 
repaso cunha cualificación positiva nelas.Ademais terase en conta a elaboración de 
actividades sobre conceptos non pertencentes os primeiros trimestres e incorporados na 
formación a distancia sempre que supoñan unha mellora na puntuación. 

Cada tarefa será avaliada, e a nota será a media aritmética das notas obtidas ,que nos dará 
a cualificación final neste apartado cun peso do 90% (CC/CP) e o 10% da nota (CA) no que 
será cualificado a data de entrega das tarefas e participación nas mesmas. 

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

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

 

▪ Proba Específica 1 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que haberá que resolver 
diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se 
trata, e desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. Esta proba 
constará de preguntas de tipo test (con respostas alternativas, das cales só unha será correc-
ta). Será obrigatorio superar positivamente o 60% das preguntas formuladas, para acadar 
unha puntuación de 5 puntos. 
Esta proba poderá ser realizada “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela, relacio-
nada cos Resultados de Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para 
acadar a avaliación positiva. 
Esta primeira parte teórica suporá o 50% final da nota do módulo. 
 
▪ Proba Específica 2 
Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos relacio-
nados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. 
O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos: 
 
 Elaboración dos obxectivos e actuación nun plan de traballo. 
 Cumprimentar unha folla de rexistro xeral semanal. 
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 Elaboración da planificación de traballo semanal do TAPSD. 
 Avaliación do plan de traballo dun usuario. 
 Elaboración dun presuposto. 
 Organización mediante criterios xerais e específicos das tarefas de limpeza indicando 
técnicas, utensilios e produtos necesarios. 
 Organización do proceso de lavado de roupa nunha unidade de convivencia, especifi-
cando o tipo de lavado, produtos necesarios. 
 
Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada. 
Esta segunda parte teórica suporá o 50% final da nota do módulo. 
 
O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% Proba Específica 1 e 50% Proba 
Especifica 2, na nota final, unha vez superadas as dúas. 

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

 

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

A solución de tarefas foi presentada nun inicio,posteriormente foi posposta ata finais de 
trimestre por problemas de entrega no tempo establecido por parte dalgún alumnado. 

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

Ver información no apartado 3.1. 

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

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se 
regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das 
ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do 
curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, 
que tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de 
cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o 
alumnado en relación co perfil profesional correspondente.Para este módulo elaborouse 
durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre 
coñecementos previos) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos 
de información de matrícula. 

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

 


