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1. Identificación da programación

Código
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profesional
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0215 Apoio domiciliario 82019/2020 240240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JORGE DIÉGUEZ LARANJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O currículo do módulo de Apoio Domiciliario establécese tomando en consideración a realidade socioeconómica e as características xeográficas,

socio-productivas e laborais propias do entorno de implantación.

Os referentes curriculares a tales efectos serán a Orde ECD/340/2012, de 15 de febreiro, pola que se establece o currículo do ciclo formativo de

Grado Medio correspondente ao título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia determinado polo Real Decreto

1593/2011, así como o Decreto 226/2012 polo que se establece o currículo do ciclo formativo de Grado Medio correspondente ao título de Técnico

en Atención a Personas en Situación de Dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia.

Este derradeiro documento establece como contorno profesional do ciclo a 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/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.

- Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.

- Xerocultor/ora.

- 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/ora familiar.

- Auxiliar de educación especial.

- Asistente persoal.

- Teleoperador/ora de teleasistencia.

Con respecto á prospectiva do título no sector, cabe sinalar:

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 redudandará 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 adaptarse aos cambios que se

vaian introducindo nas institucións e no propio domicilio.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0215_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7

1 Organización e seguemento do
plan de traballo na unidade de
convivencia

59 30 X X

2 Planificación da xestión do
presuposto da unidadade de
convivencia

28 10 X

3 Organización do abastecemento
da unidade de convivencia

25 10 X

4 Preparación do mantemento e
limpeza do domicilio

52 10 X

5 Selección dos alimentos do
menú

16 20 X

6 Aplicaicón de técnicas básicas
de cociña

60 20 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 Organización e seguemento do plan de traballo na unidade de convivencia 59

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

presentación 3,011.1 identificar os contidos principais do módulo e avaliar os coñecementos
previos en relación á materia

aproximación ao contexto da atención domiciliaria 7,022.1 contextualizar a importancia do plan de traballo en relación á lei de
dependencia

o técnico en atención a persoas dependentes 8,033.1 identificar e valorar as capacidades e actitudes profesionais a considerar
á hora de planificar e implementar un plan de traballo

tarefas domésticas 11,044.1 identificar e coñecer as tarefas domiciliarias

servizo de axuda no fogar 12,055.1 coñecer e aplicar os referentes legais do servixo de axuda no fogar na
planificación do plan de traballo

organización do plan de traballo 10,066.1 identificar as características do plan de traballo, valorar a súa adaptación
ao contecto de intervención e secuenciar as tarefas domésticas en función do
mesmo para unha maior eficiencia na intervención

seguemento do plan de traballo 8,077.1 valorar a importancia da avaliación como instrumento de mellora da
intervención e empregar os rexistros elaborados ao respecto

7.2 coñecer as fontes, técnicas e métodos de recollida e interpretación de
maior utilidade para obter información en función das circunstancias e das
necesidades da persoa en situación de dependencia

59TOTAL

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 5 CA1.1 Identificáronse as características do plan de traballo. PE.1•

S 5 CA1.2 Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa
en situación de dependencia.

PE.2•

S 5 CA1.3 Identificáronse as tarefas que cumpra realizar no domicilio. PE.3•

S 15 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.

LC.1•

S 15 CA1.5 Analizáronse as necesidades e as demandas que se deban cubrir no domicilio. LC.2•

S 5 CA1.6 Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia. TO.1•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.7 Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia
no domicilio.

PE.4•

S 5 CA1.8 Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin
de facer rendibles os tempos e os esforzos.

TO.2•

S 5 CA7.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento e detección de
situacións de risco.

PE.5•

S 5 CA7.2 Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas
en situación de dependencia.

PE.6•

S 15 CA7.3 Rexistráronse os datos no soporte establecido. LC.3•

S 5 CA7.4 Interpretouse correctamente a información recollida. PE.7•

S 5 CA7.5 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal
profesional.

PE.8•

S 5 CA7.6 Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo. TO.3•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos do plan de traballo.

 Factores que determinan as necesidades e as demandas que haxa que cubrir no domicilio. Necesidades  e demandas básicas domiciliarias. Planificación do traballo diario. Adaptación do
plan de traballo ás necesidades e ás demandas da persoa usuaria ou da uni
 Valoración da organización do traballo doméstico.

 Aplicación de técnicas de observación no ámbito domiciliario.

 Formalización de follas de seguimento.

 Comunicación á persoa responsable do plan de atención individualizado.

 Transmisión da información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

 Valoración da importancia de transmitir unha información fidedigna.

 Intervención de diferentes profesionais no seguimento. Necesidade de coordinación e rexistro.

 Uso da tecnoloxía no rexistro e na comunicación de información.

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)

- 5 -



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)

3,0presentación presentación da
programación do
módulo

•

preparación de
dinámicas de
presentación do
alumnado: bingo nome
e tea de araña

•

preparación dun
cuestionario de
avaliación inicial

•

preparación de guión
de visionado sobre
documentos
audioviduais do Servizo
de Axuda a Domicilio

•

recollida de información
sobre as características
do módulo

•

participación nas
dinámicas de
presentación grupais

•

resposta do
cuestionario de
avaliación inicial

•

visionado de
documentais sobre os
servizo de axuda no
fogar, cumprimentación
das cuestións recollidas
no guión de visionado e
posta en común.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• documento de
avaliación inicial,
equipo informático e
proxector, audiovisuais
SAF, nobelo de la

• PE.2•

PE.3•

7,0aproximación ao contexto
da atención domiciliaria

explicación teórica:
concepto de
dependencia e ABVD

•

explicación teórica:
grados de dependencia
e tipos de apoio.

•

preparación videoforum
sobre o audiovidual
"Reporteros. A lei de
dependencia"

•

choiva de ideas sobre o
concepto de
dependencia e
Actividades Básicas da
Vida Diaria (ABVD)

•

choiva de ideas: tipos
de actividades da vida
diaria

•

lectura da lei 30/2006
de dependencia

•

visionado e análise do
audiovidual
"Reporteros. A lei de
dependencia"

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• audiovisual
"Reporteros. A lei de
dependencia", equipo
informático e proxector

• PE.2•

PE.4•

8,0o técnico en atención a
persoas dependentes

explicación teórica:
competencias do título
de TAPSD,
capacidades en
relación ao módulo e
perfil profesional do
técnico

•

preparación dinámica
do abanico

•

análise do texto "Ética
del cuidador
domiciliario"

•

reflexión sobre
actitudes profesionais
positivas e negativas

•

participación na
dinámica do abanico

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• papel e bolígrafo• PE.2•

PE.3•

11,0tarefas domésticas explicación teórica:
tipos de tarefas
domésticas

• establecemento das
principais categorías de
tarefas domésticas

•

exemplificación dos
diferentes tipos de
tarefas domésticas

•

realización de
diferentes tarefas
domésticas por parte
do alumnado e
captación de imaxes
dixitais

•

elaboración e
exposición dunha
presentación dixital en
base ás imaxenes
capturadas

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• cámara fotográfica,
equipos informáticos,
proxector, material de
ámbito domiciliario
diverso

• PE.3•
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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)

12,0servizo de axuda no fogar explicación teórica do
SAF: definición,
obxectivos, contidos,
usuarios e perfil do
profesional

•

corrección do exercicio
referente ao perfil do
usuario

•

explicación teórica
sobre a intensidade
horaria do SAF na
comunidade de Galicia

•

explicación teórica
sobre servizos de
atención domiciliaria,
complementarios ao
SAF

•

lectura da orde do 22
de xaneiro de 2009,
que regula o SAF en
Galicia

•

delimitación do perfil
dos usuarios en canto a
sexo, idade, causa e
grado de dependencia

•

búsqueda na rede de
estatísticas sobre a
extensión e a
intensidade do SAF

•

búsqueda na rede de
información sobre:
teleasistencia e xantar
na casa

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede

• PE.3•

PE.4•

10,0organización do plan de
traballo

explicación teórica:
fases na programación
e xestión do SAF. Fase
de valoración e
diagnóstico.

•

explicación teórica:
fases na programación
e xestión do SAF. Fase
de planificación: plan
de traballo e contrato
de servizo.

•

explicación teórica:
fases na programación
e xestión do SAF. Fase
de execución:
planificación das
tarefas domiciliarias.

•

traballo en pequeno
grupo: búsqueda e
análise comparativo de
3 ordenanzas
municipais do SAF
(atencóns,
destinatarios, horarios e
documentación
requerida). Localización
de 5 formularios de
solicitude e
cumplimentación de 3
deles.

•

traballo en pequeno
grupo: elaboración dun
plan de traballo,
proxecto intervención  e
contrato de servizo ante
un caso dado.

•

traballo en pequeno
grupo: elaboración
dunha planificación
semanal das tarefas
domiciliarias.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede

• LC.1•

LC.2•

PE.1•

PE.2•

TO.1•

TO.2•

8,0seguemento do plan de
traballo

explicación teórica:
concepto, funcións,
fases e técnicas e
instrumentos da
avaliación. A avaliación
inicial ou diagnóstica.

•

explicación teórica: a
avaliación continua ou
seguemento.
Obxectivos e tipos de
rexistros (papel e
informáticos).

•

explicación teórica: a
avaliación final.

•

traballo en pequeno
grupo: elaborar un
guión de entrevista en
formato pechado e
aberto, para valorar as
necesidades
domiciliarias e detectar
factores de risco en
persoas en situación de
dependencia. Analizar
os resultados e
reflexionar sobre as
ventaxas e inconvintes
da entrevista pechada
versus aberta.

•

visita da páxina www.
consorciodeserviciosso
cialesab.es para a
consulta de modelos de
rexistro.

•

traballo en pequeno
grupo: cumplimentar
unha ficha de rexistro
de seguemento do
servizo.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede

• LC.3•

PE.5•

PE.6•

PE.7•

PE.8•

TO.3•
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59,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación da xestión do presuposto da unidadade de convivencia 28

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de convivencia. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Consumo responsable e economía doméstica 6,011.1 Coñecer que é unha economía doméstica e cómo se administra así como
as pautas de consumo responsable

Orzamento familiar 14,022.1 Elaborar un orzamento para unha unidade de convivencia especificando
a súa utilidade nunha economía doméstica

Tributos 2,033.1 Identificar os tributos que teñen maior incidencia nunha economía familiar

Documentación familiaria 6,044.1 Interpretar e manexar variada documentación domiciliaria

28TOTAL

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 13 CA2.1 Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial. PE.1•

S 12 CA2.2 Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión
domiciliaria.

OU.1 - Diario de clase•

S 12 CA2.3 Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual. TO.1•

S 12 CA2.4 Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial. TO.2•

S 13 CA2.5 Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual
dunha unidade de convivencia.

PE.2•

S 13 CA2.6 Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de
existencias nunha unidade de convivencia tipo.

PE.3•

S 13 CA2.7 Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia. PE.4•

S 12 CA2.8 Valorouse a necesidade de equilibrio entre ingresos e gastos. OU.2 - Diario de Clase•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Previsión dos gastos xerais da unidade de convivencia. Análise das necesidades da unidade de convivencia para establecer os gastos mensuais. Distribución das partidas do gasto mensual
no domicilio: gastos xerais e extraordinarios. Factores que condicionan
 Interpretación e manexo da documentación de xestión domiciliaria.
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Contidos

 Xustificación da necesidade dun equilibrio entre ingresos e gastos.

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)

6,0Consumo responsable e
economía doméstica

Presentación da UC•

Exposición participativa
dos contidos básicos:
consumo responsable e
economía doméstica

•

Moderación,
coordinación do
visionado e posterior
debate: Documentais "
Consume hasta morir"
e "Obsolescencia
Programada"

•

Participación na chuvia
de ideas acercca da
temática da actividade

•

Escoita activa e
participación

•

Realización das tarefas
propostas polo docente,
axustándose aos
criterios de avaliación
establecidos.

•

Establecemento do
nivel de competencia
curricular do alumnado

•

Análise,
recoñecemento e
identificación dos
contidos da UD

•

Identificación dos
aspectos básicos
dunha economía
doméstica e do
consumo responsable

•

Material docente•

Equipamentos
informáticos con
coñexión a internet

•

OU.2 - Diario de Clase•

14,0Orzamento familiar Exposición participativa
dos contidos básicos:
compoñentes do
orzamento familiar

•

Resolución de dúbidas,
dirección, motivación e
avaliación da actividade

•

Participación nun
remuíño de ideas

•

Escoita activa e
participación

•

Análise, reflexión e
resolución de casos
prácticos

•

Realización das tarefas
propostas polo docente,
axustándose aos
criterios de avaliación
establecidos

•

Exposición e debate
sobre os diferentes
casos e resolucións

•

Análise,
recoñecemento e
identificación dos novos
contidos da UD

•

Material docente•

Equipamentos
informáticos con
coñexión a internet

•

PE.2•

PE.3•

PE.4•

TO.1•

2,0Tributos Exposición participativa
dos contidos básicos:
tributos

• Resolución de dúbidas,
dirección, motivación e
avaliación da actividade

•

Participación no
remuíño de ideas
acerca dos tributos
existentes

•

Escoita activa e
participación

•

Análise, reflexión e
resolución de casos
prácticos

•

Realización das tarefas
propostas polo docente
axustándose aos
criterios de avaliación
establecidos

•

Análise,
recoñecemento e
identificación de
contidos

•

Exposición e debate
sobre os diferentes
casos e resolucións

•

Material docente•

Equipamentos
informáticos con
coñexión a internet

•

TO.2•

- 10 -



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)

6,0Documentación familiaria Exposición participativa
dos contidos básicos:
documentos da unidade
de convivencia

•

Deseño, presentación,
asesoramento: traballo
grupal lectura de
facturas

•

Participación no
remuíño de ideas sobre
a temática da
actividade

•

Escoita activa e
participación

•

Resolución das tarefas
propostas polo docente
axustándose aos
criterios de avaliación
establecidos

•

Análise,
recoñecemento e
identificación de
contidos

•

Exposición e debate
sobre os diferentes
casos e resolucións

•

Material docente•

Equipamentos
informáticos con
coñexión a internet

•

OU.1 - Diario de clase•

PE.1•

28,0TOTAL
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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 Organización do abastecemento da unidade de convivencia 25

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

tipos de compra 6,011.1 valorar as tecnoloxías como fontes de información

establecementos de compra 5,022.1 identificar os diferentes tipos de establecementos e servizos destinados á
venta

Proceso de compra. Resolución de un caso 14,033.1 determinar a lista da compra

3.2 analizar o etiquetado dos productos

3.3 analizar diferentes tipos de documentación publicitaria

3.4  identificar os lugares apropiados para a correcto almacenaxe dos
productos

3.5 establecer criterios para a colocación dos productos

25TOTAL

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 15 CA3.1 Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos. PE.1•

S 10 CA3.2 Valorouse a tecnoloxía como fonte de información. TO.1•

S 15 CA3.3 Determinouse a lista da compra. LC.1•

S 15 CA3.4 Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos. PE.2•

S 15 CA3.5 Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos,
tendo en conta as súas características.

PE.3•

S 15 CA3.6 Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de
produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento do domicilio.

PE.4•

S 15 CA3.7 Establecéronse criterios para a colocación dos produtos atendendo a criterios de
organización, seguridade e hixiene.

PE.5•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Identificación de establecementos de compra.

 0Valoración do consumo responsable.

 Tipos de compras: directa, virtual, por teléfono, etc.

 Análise de documentación publicitaria para a selección dos produtos.

 Criterios de selección de compra de produtos alimentarios, de hixiene e de limpeza.

 Interpretación da etiquetaxe.

 Confección da lista da compra.

 Criterios de organización, seguridade e hixiene.

 Distribución e almacenamento no fogar.

 Utilización de sistemas e métodos de conservación de produtos alimentarios no domicilio.

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)

6,0tipos de compra explicación teórica:
dereitos do consumidor

•

explicación teórica:
tipos de compras
segundo o
desprazamento

•

explicación teórica:
tipos de compra
segundo o
aprovisionamento e o
comportamento

•

búsqueda dos dereitos
do consumidor en
Internet

•

choiva de ideas: tipos
de compras e vantaxes
de cada unha

•

simulación dunha
compra on-line

•

caso práctico:
asociación de
situacións de compra
coas diferentes
tipoloxías existentes

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede

• TO.1•

5,0establecementos de
compra

explicación teórica:
tipos de
establecementos de
compra

• elaboración dun mapa
de localización de
establecementos de
compra na cidade e
análise das pautas de
consumo.

•

elaboración dunha
táboa comparativa dos
diferentes
establecementos

•

investigación das
estratexias de
"merchandising" no
deseño dos espazos de
compra.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede,
mapa da localidade

• PE.4•
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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)

14,0Proceso de compra.
Resolución de un caso

explicación teórica:
planificación da compra

•

explicación teórica: a
compra

•

explicación teórica:
conservación,
distribución e
almancenamento dos
produtos

•

elaboración da lista da
compra do taller de
cociña

•

elacoración dunha
táboa comparativa de
prezos en función da
marca e do comercio

•

dinámica "facendo
recados"

•

análise dun anuncio
televisivo e de folletos
publicitarios

•

análise de etiquetas
alimentarias

•

realización da compra
no economato do
centro

•

distribución dos
produtos existentes na
aula taller

•

elaboración dun mural-
maqueta da distribución
de produtos na
despensa e no
frigorífico

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede,
folletos publicitarios,
alimentos varios,
material de plástica

• LC.1•

PE.1•

PE.2•

PE.3•

PE.5•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparación do mantemento e limpeza do domicilio 52

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

tarefas, produtos e tecnicas de limpeza 18,011.1 identificar os produtos de limpeza

1.2 recopilar un dossier de técnicas de limpeza

electrodomesticos 3,022.1 identificar os tipos, manexo, riscos e mantemento dos electrodomésticos
do fogar

coidado da roupa 25,033.1 interpretar o etiquetado das prendas

3.2 describir as técnicas de lavado, secado, planchado e reparación básica
da roupa do fogar.

seguridade no fogar 3,044.1 describir or riscos derivados do uso das instalacións eléctricas no fogar.

4.2 valorar o cumprimento de normas de seguridade, hixiene e prevención no
fogar.

xestión de residuos 3,055.1 analizar diferentes tipos de residuos que se xeneran no fogar

52TOTAL

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 10 CA4.1 Analizáronse os tipos de residuos e lixo que se xeran no domicilio. PE.1•

S 10 CA4.2 Valoráronse os hábitos hixiénicos saudables necesarios para o mantemento óptimo
do fogar.

TO.1•

S 10 CA4.3 Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos
electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora, ferro de pasar, aspirador,
etc.).

PE.2•

S 20 CA4.4 Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe,
fiestras e sanitarios.

LC.1•

S 10 CA4.5 Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e
describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a súa situación no domicilio.

PE.3•

S 10 CA4.6 Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas no
domicilio.

PE.4•

S 10 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.

PE.5•

S 10 CA4.8 Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e
eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento das actividades de
mantemento do fogar.

TO.2•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.9 Describíronse as pautas de interpretación da etiquetaxe das pezas, e clasificouse a
roupa en función do seu posterior proceso de lavado.

PE.6•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tarefas de limpeza.

 0Condicións de hixiene e mantemento de electrodomésticos (frigorífico e conxelador).

  Criterios ambientais na eliminación e na reciclaxe de refugallos e de lixo.

 Técnicas de limpeza do fogar.

 Interpretación da etiquetaxe das prendas de vestir.

 Selección de materiais, produtos e utensilios de limpeza e lavado.

 Uso e mantemento de electrodomésticos destinados á limpeza.

 Adquisición de hábitos hixiénicos saudables no fogar.

 Medidas de seguridade e precaucións no manexo dos electrodomésticos e no uso de produtos de limpeza e desinfección.

 Limpeza e conservación da moblaxe.

 Colocación, organización e limpeza de armarios.

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)
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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)

18,0tarefas, produtos e tecnicas
de limpeza

exposición teórica:
organización das
tarefas de limpeza

•

exposición teórica:
materiais e produtos de
limpeza

•

exposición téorica:
técnicas de limpeza

•

choiva de ideas:
determinar tipos de
tarefas de limpeza no
fogar e frecuencia

•

identificación de
materiais e produtos de
limpeza, indicando a
súa utilidade.

•

elaboración dun mural
dos diferentes produtos
e materiais de limpeza
por categorías.

•

análise do etiquetado
dos produtos de
limpeza e selección das
frases R e S máis
habituais.

•

visionado de vídeos
explicativos das
diferentes técnicas

•

elaboración dun dossier
de técnicas de limpeza

•

posta en práctica das
diferentes técnicas de
limpeza na aula taller.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipo informático con
proxector, materiais e
produtos de limpeza do
fogar, material funxible
diverso (pegamento,
tesoiras e rotuladores)

• LC.1•

PE.3•

TO.1•

3,0electrodomesticos corrección do exercicio
proposto e exposición
teórica: finalidade,
componentes,
funcionamento e
mantemento de
diversos
electrodomésticos do
fogar

• establecemento, en
pequeno grupo, da
finalidade,
componentes,
funcionamento e
mantemento de
diversos
electrodomésticos do
fogar.

•

visionado de vídeos
explicativos do
emprego e mantemento
de electrodomésticos
do fogar.

•

posta en práctica dos
diferentes
electrodomésticos
presentes na aula taller:
plancha, aspiradora,
lavadora e lavaplatos.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con proxector,
electrodomésticos
(plancha, aspiradora,
lavadora e lavaplatos)

• PE.2•
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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)

25,0coidado da roupa introducción teórica ao
proceso de coidado da
roupa

•

corrección do exercicio
proposto e exposición
teórica: etiquetado da
roupa

•

exposición teórica: o
proceso de lavado

•

exposición teórica: o
proceso de secado

•

exposición teórica: o
proceso de planchado

•

exposición teórica: o
proceso de reparación
e de gardado da roupa

•

identificación do
significado dos
pictogramas do
etiquetado da roupa

•

visionado dun video
ilustrativo do proceso
de lavado a máquina

•

posta en práctica dun
proceso de lavado
automático

•

posta en práctica dun
proceso de secado
manual

•

visionado dun video
ilustrativo do proceso
de planchado

•

posta en práctica dun
proceso de planchado
con vapor

•

posta en práctica da
reparación dun botón,
automático e corchete

•

confección dunha bolsa
da compra e dun
mandil

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipo informático e
proxector, material e
productos de limpeza
da roupa, material de
costura

• PE.5•

PE.6•

3,0seguridade no fogar corrección do exercicio
proposto e exposición
teórica: causas e
medidas de prevención
ante caída,s
intoxicacións,
quemaduras e
descargas eléctricas

• choiva de ideas:
accidentes no fogar
causas e medidas
preventivas

• síntese do tema e
exercicios resoltos

• • PE.4•

TO.2•

3,0xestión de residuos exposición teórica:
xestión de residuos

• taller de reciclaxe:
elaboración de xabon
con aceite usado

• síntese do tema e
exercicios resoltos

• aceite usado, sosa,
agua, loubas, culler e
palangana

• PE.1•

52,0TOTAL

- 18 -



ANEXO XIII
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Selección dos alimentos do menú 16

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

alimentos e nutrintes 6,011.1 Analizar os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a
nutrición.

1.2 Clasificar os alimentos en función das súas características.

1.3 Analizar a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

dieta saudable 5,022.1 Identificar as características dunha dieta saudable, así como os tipos de
alimentos que debe incluír.

2.2 Identificar as racións e medidas caseiras

2.3 Valorar a importancia dunha dieta saudable.

Deseñar diferentes tipos de menús 5,033.1 Seleccionar os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria,
tendo en conta as prescricións establecidas.

16TOTAL

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 15 CA5.1 Analizáronse os conceptos básicos relacionados coa alimentación e a nutrición. PE.1•

S 15 CA5.2 Clasificáronse os alimentos en función das súas características. LC.1•

S 15 CA5.3 Identificáronse as características dunha dieta saudable, así como os tipos de
alimentos que debe incluír.

PE.2•

S 15 CA5.4 Identificáronse as racións e medidas caseiras. PE.3•

S 15 CA5.5 Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados. PE.4•

S 15 CA5.6 Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en
conta as prescricións establecidas.

LC.2•

S 10 CA5.7 Valorouse a importancia dunha dieta saudable. TO.1•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Alimentos.

 Características nutritivas de cada tipo de alimento.

 Interpretación da etiquetaxe nutricional dos alimentos envasados.

 Alimentación equilibrada.

 Identificación dos menús en función das necesidades persoais.

 Selección de alimentos para a dieta diaria, en función das necesidades das persoas.

 Racións e medidas caseiras.

 Valoración da dieta saudable.

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)

6,0alimentos e nutrintes exposición teórica:
conceptos básicos e
tipos de nutrintes

•

exposición teórica: tipos
de alimentos

•

exposición teórica: o
etiquetado dos
produtos alimenticios

•

análise das diferencias
entre alimentación e
nutrición

•

análise dos tipos de
vitaminas existentes,
funcións e alimentos
que as conteñen

•

choiva de ideas: tipos
de alimentos

•

elaboración dun collage
da roda dos alimentos

•

análise nutricional das
recetas elaboradas na
aula ao longo do curso.

•

análise e comparativa
da información
nutricional dun mesmo
alimento de diferentes
marcas.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede,
material funxible
(cartulinas, tesoiras,
pegamento,
rotuladores...)

• LC.1•

PE.1•

PE.4•

5,0dieta saudable exposición teórica:
concepto de dieta
saudable

•

exposición teórica:
racións e medidas

•

exposición teórica:
valoración da dieta
saudable

•

indagación
recomendacións
básicas para seguir
unha dieta saudable

•

conversión de porcións
a medidas caseiras

•

caso práctico:
elaboración dun menú
semanal adaptado ás
necesidades concretas
do caso.

•

visionado documental
"¿qué comemos?"

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede,
documental "¿qué
comemos?"

• PE.2•

PE.3•

TO.1•
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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)

5,0Deseñar diferentes tipos de
menús

exposición teórica: tipos
de prescripcións
dietéticas

•

exposición teórica: tipos
de menús

•

localización da
finalidade,
recomendacións e un
exemplo de receta
axeitado para cada tipo
de menú

•

elaboración dun menú
de dieta astrinxente

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede

• LC.2•

16,0TOTAL

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicaicón de técnicas básicas de cociña 60

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

enxoval de cociña 10,011.1 clasificar os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios
para proceder á preelaboración dos alimentos

manipulación de alimentos 10,022.1 recoñecer a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de
riscos e eliminación de produtos na preparación de alimentos

2.2 recoñocer a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene
establecidas para a manipulación e o procesamento de alimentos

tratamento dos alimentos 10,033.1 identificar os procedementos previos ao cociñado dos produtos

técnicas de cociña 10,044.1 identificar as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar

4.2 aplicar técnicas básicas de cociña

elaboracións básicas 20,055.1 compilar receitas de cociña

5.2 valorar a importancia da presentación dos alimentos

60TOTAL

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 12 CA6.1 Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e
eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

PE.1•

S 12 CA6.2 Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e
indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os procedementos, os tempos e o enxoval.

PE.2•

S 14 CA6.3 Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en
función do número de comensais e as súas necesidades específicas.

LC.1•

S 12 CA6.4 Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos
(desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

PE.3•

S 12 CA6.5 Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para
proceder á preelaboración dos alimentos (desconxelación, corte, pela e lavadura).

PE.4•

S 14 CA6.6 Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos,
segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos membros da unidade de
convivencia.

LC.2•

S 12 CA6.7 Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene
establecidas para a manipulación e o procesamento de alimentos.

PE.5•

S 12 CA6.8 Valorouse a importancia da presentación dos alimentos. TO.1•
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100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Uso e mantemento do enxoval, os utensilios e os electrodomésticos de cociña.

 Principios básicos na manipulación dos alimentos.

 Tratamento básico dos alimentos.

 Técnicas básicas de cocina aplicadas á cociña familiar: procedementos, tempos, enxoval, etc.

 Elaboracións elementais de cociña, tendo en conta a adecuación da dieta a cada membro da unidade convivencial.

 Presentación dos alimentos.

 Conservación, procesamento e hixiene dos alimentos.

 Clasificación de materiais, utensilios e electrodomésticos para elaboración, deconxelado, corte, pela, lavado, etc.

 Xustificación da prevención e a seguridade na manipulación de alimentos.

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)

10,0enxoval de cociña exposición teórica: tipos
de utensilios e
electrodomésticos da
cociña

• Realización dun
inventario do enxoval
de cociña prensente na
aula taller

•

limpeza e mantemento
dos utensilios de cociña
empregados para a
elaboración de cada
receita.

•

limpeza e mantemento
do enxoval de cociña
empregado na
elaboración de
alimentos na aula.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• utensilios e
electrodomésticos de
cociña

• PE.4•

10,0manipulación de alimentos exposición teórica:
principios da
manipulación de
alimentos

• Elaboración dun listado
cos principios básicos
da manipulación de
alimentos

•

Visionado aplicación
práctica dos principios
de manipulación

•

Posta en práctica dos
principios de
manipulación de
alimentos durante a
elaboración das
receitas na aula.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• papel e bolígrafo• PE.1•

PE.5•
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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)

10,0tratamento dos alimentos exposición teórica:
tratamento dos
diferentes tipos de
alimentos

• Elaboración dun mural
ilustrativo do despece
das diferentes carnes
de animal.

•

Visionado de videos
ilustrativos dos tipos de
cortes alimentarios
existentes.

•

Posta en práctica de
diferentes
procedimientos de
desconxelación, corte,
pela y lavado.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• utensilios de cociña,
alimentos, material
funxible

• PE.3•

10,0técnicas de cociña choiva de ideas: tipos
de técnicas culinarias.

• exposición teórica:
técnicas de cociña

•

Búsqueda de receitas
representativas de cada
tipo de técnica
culinaria.

•

Posta en práctica de
diferentes técnicas
culinarias na aula

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• equipos informáticos
con conexión á rede,
alimentos, material de
cociña

• LC.2•

PE.2•

20,0elaboracións básicas establecemento de
pautas para a selección
de receitas e
coordinación grupal

• - Búsqueda
de recetas de cocina.
Elaboración dun
dossier de receitas.

•

Posta en práctica de
receitas de cociña e
presentación dos
alimentos para a
súadegustación

•

Debate: importancia da
presentación dos
alimentos.

•

síntese do tema e
exercicios resoltos

• utensilios de cociña,
alimentos

• LC.1•

TO.1•

60,0TOTAL
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Apoio domiciliario  evidenciarán a consecución de todos os resultados de

aprendizaxe 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. 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.

- CA1.2. Describiuse a importancia da adaptación do plan de traballo á realidade da persoa en situación de dependencia.

- 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.

- CA1.6. Respectáronse as características culturais propias da unidade de convivencia.

- CA1.7. Identificáronse os tipos de plans de atención á persoa en situación de dependencia no domicilio.

- CA1.8. Valorouse a importancia de axustar a secuencia da execución de actividades, co fin de facer rendibles os tempos e os esforzos.

RA2. Planifica a xestión do gasto tendo en conta a relación entre as técnicas básicas de administración e as necesidades da unidade de

convivencia.

- CA2.1. Analizouse a documentación relacionada cos gastos da unidade convivencial.

- CA2.2. Recoñeceuse a necesidade de saber interpretar os documentos de xestión domiciliaria.

- CA2.3. Elaborouse un expediente das partidas de gasto xeral mensual.

- CA2.4. Elaborouse un expediente de gastos extraordinarios dunha unidade convivencial.

- CA2.5. Enumeráronse os factores que condicionan a distribución do orzamento mensual dunha unidade de convivencia.

- CA2.6. Enumeráronse e clasificáronse os gastos ordinarios e de aprovisionamento de existencias nunha unidade de convivencia tipo.

- CA2.7. Analizáronse os gastos mensuais de diversas unidades de convivencia.

- 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.

- CA3.1. Analizáronse os tipos de documentación publicitaria, e seleccionáronse produtos.

- CA3.2. Valorouse a tecnoloxía como fonte de información.

- CA3.3. Determinouse a lista da compra.

- CA3.4. Analizouse a etiquetaxe de produtos de consumo e alimentos.

- CA3.5. Identificáronse os lugares apropiados para o correcto almacenamento dos produtos, tendo en conta as súas características.

- CA3.6. Enumeráronse os tipos de establecementos e servizos destinados á venda de produtos de alimentación, limpeza, hixiene e mantemento

do domicilio.

- 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

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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.

- CA4.3. Identificáronse os tipos, o manexo, o riscos e o mantemento de uso dos electrodomésticos utilizados no domicilio (lavadora, secadora,

ferro de pasar, aspirador, etc.).

- CA4.4. Compiláronse nun expediente as técnicas de limpeza de chans, utensilios, moblaxe, fiestras e sanitarios.

- CA4.5. Identificáronse os produtos de limpeza e desinfección que haxa que utilizar, e describíronse as súas aplicacións, os riscos do seu uso e a

súa situación no domicilio.

- CA4.6. Describíronse os riscos derivados do manexo e do uso das instalacións eléctricas 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.

- CA4.8. Valorouse o cumprimento das normas de seguridade, hixiene, prevención e eliminación de produtos establecidas para o desenvolvemento

das actividades de mantemento do fogar.

- 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.

- CA5.4. Identificáronse as racións e medidas caseiras.

- CA5.5. Analizouse a etiquetaxe nutricional de alimentos envasados.

- CA5.6. Seleccionáronse os alimentos que deben formar parte da inxestión diaria, tendo en conta as prescricións establecidas.

- CA5.7. Valorouse a importancia dunha dieta saudable.

RA6. Aplica técnicas básicas de cociña no proceso de preparación, en relación coas necesidades da persoa usuaria e os protocolos establecidos.

- CA6.1. Recoñeceuse a necesidade de aplicar medidas de hixiene, prevención de riscos e eliminación de produtos na preparación dos alimentos.

- CA6.2. Identificáronse as técnicas culinarias básicas de aplicación á cociña familiar, e indicáronse en cada caso as fases de aplicación, os

procedementos, os tempos e o enxoval.

- CA6.3. Compiláronse receitas de cociña e axustáronse as cantidades e os tempos en función do número de comensais e as súas necesidades

específicas.

- CA6.4. Identificáronse os procedementos previos ao cociñado dos produtos (desconxelación, corte, pela, corte e lavadura).

- CA6.5. Clasificáronse os materiais, os utensilios e os electrodomésticos necesarios para proceder á preelaboración dos alimentos

(desconxelación, corte, pela e lavadura).

- CA6.6. Aplicáronse técnicas básicas de cociña para a elaboración de primeiros pratos, segundos pratos e sobremesas, adecuados á dieta dos

membros da unidade de convivencia.

- CA6.7. Recoñeceuse a necesidade de cumprir as normas de seguridade e hixiene establecidas para a manipulación e o procesamento de

alimentos.

- CA6.8. Valorouse a importancia da presentación dos alimentos.

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.

- CA7.2. Analizáronse os recursos e seleccionáronse segundo as necesidades das persoas en situación de dependencia.

- CA7.3. Rexistráronse os datos no soporte establecido.

- CA7.4. Interpretouse correctamente a información recollida.

- CA7.5. Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración doutro persoal profesional.
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- CA7.6. Valorouse a importancia da avaliación para mellorar a calidade do servizo.

Criterios de cualificación

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.

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

Realizarase 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.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

En canto ao sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua 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:

 - Realizar un menú semanal en función das necesidades persoais, características nutritivas dos alimentos, empregando unha dieta saludable para

un caso dado.

 - Preparación dunha comida aplicando técnicas básicas de cociña e seguendo os protocolos establecidos.

 - Situación simulada: preparación e mantemento do domicilio.

 - Planificar a xestión do orzamento dunha unidade de convivencia dada.

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:
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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.

Este alumnado non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a realización de

determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións. Terá dereito a

realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final de módulos correspondente.

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

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.

Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

A tal efecto, realizaranse entrevistas grupais e individuais  que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de

matrícula.
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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  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 oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades e propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociadas aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

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

- Visita a centros e espazos de atención a diversidade funcional.

- Acompañamento a profesionais, como observadores.

- Charlas-coloquio con diferentes colectivos e diferentes profesionais.

- Obradoiros no entorno comunitario.

- Celebración de datas.

Estas actividades faránse en coordinación con outros módulos do ciclo.
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