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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 

CSSSCO1 EDUCACIÓN INFANTIL SUPERIOR ADULTOS 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0020 PRIMEIROS AUXILIOS 2º 2 53 53 

Profesorado asignado ao módulo LAUREANO DOMINGUEZ FRANCISCO 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

 Os mínimos para acadar a avaliación positiva no módulo de PRIMEIROS AUXILIOS 

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. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos CA 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: 

RA-1: Realiza a valoración inicial da asistencia nunha urxencia e describe os riscos, os recursos 

dispoñibles e o tipo de axuda necesaria. 

 - Asegurouse a zona segundo o procedemento oportuno. 

- Identificáronse as técnicas de autoprotección na manipulación de persoas accidentadas. 

- Describiuse o contido mínimo dunha caixa de urxencias, así como as indicacións dos produtos 

e dos medicamentos. 

- Establecéronse as prioridades de actuación en múltiples vítimas. 

- Describíronse os procedementos para verificar a permeabilidade das vías aéreas. 

- Identificáronse as condicións de funcionamento adecuadas da ventilación e da osixenación. 

- Describíronse e executáronse os procedementos de actuación en caso de hemorraxia. 

- Describíronse procedementos para comprobar o nivel de consciencia. 

- Tomáronse as constantes vitais. 

- Identificouse a secuencia de actuación segundo protocolo establecido polo comité de 

coordinación internacional sobre a reanimación (ILCOR) 

- Obxectivos e límites dos primeiros auxilios. 

- Marco legal, responsabilidade e ética profesional. 
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- Tipos de accidentes e as súas consecuencias. 

- Signos de compromiso vital en persoas adultas, en nenos e nenas, e en lactantes. 

- Métodos e materiais de protección da zona. 

- Medidas de autoprotección. 

- Prioridades de actuación en múltiples vítimas. Métodos de triaxe simple 

- Signos e síntomas de urxencia. 

- Valoración do nivel de consciencia. 

- Toma de constantes vitais. 

- Terminoloxía médico-sanitaria en primeiros auxilios. 

 

RA-2: Aplica e describe as técnicas de soporte vital básico en relación co obxectivo perseguido. 

 - Describíronse os fundamentos da reanimación cardiopulmonar. 

 - Aplicáronse técnicas de apertura da vía aérea. 

 - Aplicáronse técnicas de soporte ventilatorio e circulatorio. 

 - Realizouse desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

 - Aplicáronse medidas posreanimación. 

 - Describiuse a valoración primaria e secundaria da persoa accidentada. 

 - Especificáronse casos ou circunstancias en que non se deba intervir. 

 - Realizouse o control da permeabilidade das vías aéreas. 

 - Realizouse a reanimación cardio-respiratoria básica 

 - Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

 - Valoración da persoa accidentada. 

 

RA-3: Aplica procedementos de inmobilización e mobilización de vítimas, e selecciona os medios 

materiais e as técnicas 

- Efectuáronse as manobras necesarias para acceder á víctima. 

- Identificáronse os medios materiais de inmobilización e de mobilización. 

- Caracterizáronse as medidas posturais ante unha persoa lesionada. 

- Describíronse as repercusións dunha mobilización e dun traslado inadecuados. 

- Aplicáronse normas e protocolos de seguridade e de autoprotección. 

- Confeccionáronse sistemas para a inmobilización e a mobilización de persoas doentes ou 

accidentadas con materiais convencionais e inespecíficos, ou medios de fortuna. 

 

RA-4:Aplica técnicas de apoio psicolóxico e de autocontrol á persoa accidentada e ás 

acompañantes, e describe as estratexias de comunicación aplicadas: 

- Describíronse as estratexias básicas de comunicación coa persoa accidentada e coas 

acompañantes. 

-Aplicáronse técnicas básicas de soporte psicolóxico para mellorar o estado emocional da 

persoa accidentada. 

- Valorouse a importancia de lle infundir confianza e optimismo á persoa accidentada durante 

toda a actuación. 

- Valorouse a importancia do autocontrol ante situacións de estrés. 

- Estratexias básicas de comunicación. 

-Valorouse do papel do primeiro interveniente. 

- Analizaronse os factores que predispoñen á ansiedade en situacións de accidente ou 

emerxencia. 
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Tendo en conta que parte da UD-3, UD-4 e UD5 non foron desenvolvidas ate o día 13 de marzo do 

2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. 

Os criterios de avaliación mínimos dados ata o día da alarma pola COVID-19, 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 e integral do alumno que 

proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de 

xeito individualizado (listas de cotexos dos procedementos e actividades de aula a realizar) como nas 

relacións interpersoais segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas: 

• Para os contidos conceptuais fundamentalmente, realizaremos probas escritas que serán 

de tipo pregunta curta ou test. 

• Para a avaliación obxectiva dos contidos procedimentais faranse: 

tarefas individuais na aula ( e de non poder ser, faranse actividades relacionadas ca prác-

tica, é decir protocolos de actuación). 

A cualificación final virá determinada por un valor obtido despois da suma aritmética tras asignar: 

Un 80% para o apartado de asimilación e aplicación de coñecementos. 

Un 20 % 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 durante o terceiro 

trimestre, que será de ata 2 puntos. 

Os contidos mínimos servirán para: 

1. Configurar o plan e probas extraordinarias de avaliación final ordinaria do módulo, para o alumnado 

que non lle é posible realizar a avaliación continua. 

 2. Planificar as actividades de recuperación do módulo, para os alumnos que non o superasen, na fase de 

avaliación final ordinaria. 

 3. Realizar as probas da sesión de avaliación final extraordinaria do módulo, que terán lugar logo das 

actividades e proceso de recuperación, nos períodos establecidos.  

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo PRIMEIROS AUXILIOS 

evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de 

participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. 

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 do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas 

correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 
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3.1 Actividades de recuperación 

  

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

 

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 dos correos 

electrónicos do alumnado, e consistirán en:  

▪ Proba 1. Elaboración de actividades (algoritmos ou protocolos de actuación relacionadas 

cos contidos do 1º e 2º trimestres). Estas tarefas serán feitas de xeito individual e entregadas 

antes das datas da 3ª avaliación, que se facilitarán ao alumnado. 

▪ Proba 2. Resolución dunha proba escrita e procedimental (no caso que non sexa posible, 

será de supostos prácticos) no período marcado do 8 ao 16 de xuño para recuperación de partes 

do módulo suspensas.  

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 contínua, 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 poderán ser realizadas on line, se o estado de alarma non permite que sexan 

presenciais, e relacionadas cos RA e CA correspondentes aos dous trimestres impartidos. 

 

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, consistente en tarefas para desenvolver, correspondentes a este trimestre cas  
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CAs imprescindibles para acadar as competencias necesarias. E tarefas de repaso, para o alumnado con 

materia non superada, no 1º e/ou 2º trimestre.  

 

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

 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.: Laureano Domínguez Francisco 
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