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1. Identificación da programación 

Centro educativo CIFP Compostela 

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 

 

CM MODULAR 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP 0216 Atención Sanitaria 2019/2020 7 213 213 

Profesorado asignado ao módulo CASAS ABEION, AMADA 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no módulo de Atención Sanitaria evidenciarán a consecución de 

todos os RA vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos 
procedementos e actividades a desenvolver. Asemade o alumnado deberá participar regularmente nas tarefas 
programadas. 
 
RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación 
coas súas características e as súas necesidades. 
 
CA1.1 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respirato-
rio, dixestivo e reprodutor. 
CA1.1.1 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema cardiovascular. 
CA1.1.1.1 Localizouse a posición do corazón na cavidade torácica e identificáronse as cámaras e as válvulas cardíacas 
CA1.1.1.2 Localizáronse os principais vasos sanguíneos e linfáticos 
CA1.1.1.3 Detalláronse os parámetros funcionais do corazón e da circulación 
CA1.1.1.4 Describíronse as doenzas cardíacas e vasculares máis frecuentes 
CA1.1.2.1 Describiuse o traxecto do sangue a través do corazón e comparáronse as funcións das cámaras cardíacas dos lados dereito e 
esquerdo 
CA1.1.3 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema respiratorio. 
CA1.1.3.1 Enumeráronse os principais órganos do aparato respiratorio. 
CA1.1.3.2 Comentáronse as funcións xerais do aparato respiratorio. 
CA1.1.3.3 Describiuse a función de cada órgano respiratorio. 
CA1.1.3.4 Describíronse as patoloxías respiratorias máis frecuentes 
CA1.1.3.5 Aplicouse de xeito correcto a terminoloxía relacionada. 
CA1.1.4 Describíronse as bases anatomofisiolóxicas do aparato dixestivo. 
CA1.1.4.1 Localizáronse correctamente as estruturas anatómicas do aparello dixestivo. 
CA1.1.4.2 Recoñeceuse correctamente a fisioloxía do aparato dixestivo. 
CA1.1.4.3 Detalláronse as características da dixestión e do metabolismo 
CA1.1.4.4 Definíronse as manifestacións patolóxicas e as doenzas dixestivas máis frecuentes. 
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RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da 
persoa en situación de dependencia. 
 
CA2.1 Aplicáronse as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións. 
CA2.2 Aplicáronse técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións. 
CA2.3 Aplicáronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional. 
CA2.4 Utilizáronse as axudas técnicas de mobilización, transporte, deambulación e posicionamento en cama de persoas en situación de dependencia máis adecuadas ao 
seu estado e ás súas condicións. 
CA2.5 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade. 
CA2.6 Describíronse as técnicas de limpeza e conservación de próteses, precisando os materiais e os produtos adecuados en función do estado e das necesidades da 
persoa usuaria. 
CA2.7 Proporcionáronselle pautas de actuación á persoa en situación de dependencia e ás do seu contorno, que favorezan a súa autonomía, en relación coa mobilidade e 
o mantemento das axudas técnicas. 
CA2.8 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa usuaria. 
CA2.9 Detalláronse as bases anatomofixiolóxicas do sistema osteomuscular 
CA2.9.1 Describiuse a estrutura dos ósos. 
CA2.9.2 Clasificáronse os ósos. 
CA2.9.3 Localizáronse os ósos no esqueleto. 
CA2.9.4 Describíronse os tipos e as características das articulacións. 
CA2.9.5 Distinguíronse os movementos das articulacións. 
CA2.9.7 Identificáronse os músculos da anatomía. 
CA2.9.8 Detalláronse as lesións e as doenzas osteoarticulares e musculares máis frecuentes 
CA2.10 Detalláronse as bases anatomofisiolóxicas do sistema nervioso. 
CA2.10.2 Definíronse as manifestacións e as doenzas neurolóxicas máis frecuentes. 
 
RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as 
características da persoa usuaria co establecido no plan de coidados 
 
CA3.1 Seleccionáronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias. 
CA3.6 Tomáronse as constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas. 
CA3.7 Valorouse a importancia de favorecer a participación da persoa usuaria e o das persoas do seu contorno nas actividades sanitarias. 
CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria. 
CA3.2 Preparouse e previuse a administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e 
as prescricións específicas para cada vía e cada 
produto. 
CA3.2.1 Utilizáronse os termos farmacolóxicos axeitados 
CA3.2.2 Describíronse correctamente as formas farmacéuticas presentadas 
CA3.4 Seleccionáronse tratamentos locais de frío e calor atendendo ás pautas dun plan de coidados individualizado. 
 

 
RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os 
instrumentos e as axudas necesarias. 
 
CA4.1 Organizouse a distribución e o servizo das comidas na institución, seguindo as prescricións da folla de dietas. 
CA4.2 Aplicáronse técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa. 
CA4.3 Informouse a persoa en situación de dependencia e a súa familia acerca da correcta administración de alimentos. 
CA4.4 Comprobouse que a inxestión se axuste ao plan de coidados. 
CA4.6 Amosouse sensibilidade cara á importancia de que a hora da comida sexa un momento agradable para a persoa. 

 
 
RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os 
protocolos de observación e rexistro establecidos.  
 
CA5.3 Recolleuse información correcta e completa sobre as actividades realizadas e as continxencias que se presentaran. 
CA5.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diversos instrumentos. 
 
As UD 6, 8 e 10, non foron desenvolvidas ata o 13 de marzo, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020.  

 
Os criterios de avaliación 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 avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 
 
Ao longo de todo o módulo realizouse un proceso de avaliación continua do alumnado que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento 

fíxose diariamente de xeito individualizado (listas de cotexos dos procedementos e actividades de aula a realizar), sobre a actitude diaria, o esforzo mantido de forma 
constante, a participación e a responsabilidade no cumprimento das normas, segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas: 
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-  Para a avaliación obxectiva dos contidos conceptuais faranse probas teóricas escritas, en relación cos contidos do módulo do 1º e 2º trimestres. Todas elas 
constarán de cuestións obxectivas, de resposta curta. 

No caso de ter varias probas, será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada 
unha das probas, deberá ser igual ou superior a 5.  

 

- Para a avaliación obxectiva dos contidos procedimentais faranse: Tarefas individuais na aula, cuestionarios, actividades de completar láminas anatómicas, vi-
sualización de imaxes, presentación dos procedementos realizados (incluídos nas táboas de cotexo), a utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos 
aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.  

A cualificación final virá determinada por un valor obtido despois da suma aritmética tras asignar: 
Un 70% para o apartado de asimilación e aplicación de coñecementos. 
Un 30 % para o apartado de dominio de procedementos. 
A nota final do alumno/a será a resultante da nota media dos dous trimestres avaliados, ata a declaración do estado de alarma, máis a puntuación obtida pola 

presentación das tarefas realizadas correctamente durante o terceiro trimestre, que será de ata 1 punto. 
 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 

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

 

3.1 Actividades de recuperación 

 
As actividades de recuperación do alumnado pendente de acadar os CA do/s trimestre/s anteriores á declaración do estado de emerxencia sanitaria, realizaranse con 

apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela e os correos electrónicos do alumnado, e consistirán en:  
 
▪ Parte 1. Resolución de cuestionarios e elaboración de tarefas das partes non superadas, correspondentes a determinados CA do 1º e/ou 2º trimestres. Estas 
tarefas serán elaboradas de xeito individual e entregadas antes das datas da 3ª avaliación, que se facilitarán ao alumnado. Se o alumno/a cunha avaliación 
pendente de superar, presenta todas as actividades axeitadamente, non tería que facer a parte 2. 

 
  ▪ Parte 2. Resolución dunha proba presencial, escrita e procedimental ou de supostos prácticos do primeiro e o segundo trimestre, relacionada cos RA e CA  

impartidos, para o alumnado con avaliación negativa no 1º e 2º trimestres. No caso que non sexa posible, porque a situación sanitaria non o permite, a proba 
farase de forma telemática, escrita ou de xeito oral, no período marcado do 8 ao 16 de xuño. De ser o caso, as probas orais serán gravadas. 

 Poderá facer a Parte 2 o alumnado que queira acadar máis dun 5 polas tarefas elaboradas no trimestre pendente de recuperar. 
 
O peso porcentual das dúas probas específicas, será a media do 30% e o 70%, respectivamente, na nota final, unha vez superadas as dúas. 
 

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

 
Para aquel alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua as probas de avaliación extraordinaria consistirán en: 
- Elaboración de supostos prácticos ou actividades procedimentais (no caso de poder facelas de forma presencial), similares ás realizadas ao longo do curso na 
aula.  
- Proba teórica, na que os contidos teóricos desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico, serán avaliados a través dunha proba escrita, 
que constará de preguntas curtas e na que terá que aprobar as partes correspondentes a cada trimestre, cunha nota mínima de 5. 
Estas probas finais extraordinarias de PD realizaranse prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e autoridades sanitarias o permitan (por se fose 
posible acudir ao centro en xuño), ou de forma telemática (probas escritas ou orais), se o estado de alarma non permite que sexan presenciais, e relacionadas cos 
RA e CA correspondentes aos dous trimestres impartidos. 
De ser o caso, as probas orais serán gravadas. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

 
Como medidas de ampliación e repaso durante o 3º trimestre, enviouse material ao alumnado, vía correo electrónico e través da Aula Virtual do CIFP Compostela, 

consistente en tarefas para desenvolver, correspondentes a este trimestre e tarefas de repaso, para o alumnado con materia non superada, no 1º e/ou 2º trimestre.  
O alumnado dispón tamén dun FORO aberto na Aula Virtual do CIFP Compostela, para aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das tarefas a realizar.  

 

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/a e, así como as súas capacidades.  

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena de setembro, 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.  

Non se detectaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo. 
 
 
 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020 
 

Asdo.: Amada Casas 

 

 


