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1. Identificación da programación
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0217 Atención hixiénica 42019/2020 8787

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

Profesorado asignado ao módulo LAUREANO DOMÍNGUEZ FRANCISCO

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

Esta programación realízase para o módulo de ATENCIÓN HIXIÉNICA DO ZMAPSD, segundo a lexislación vixente, polo que se establece o

currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, e introducindo

as adaptacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de intervención, execución,  prevención e de seguridade.

A función de intervención e execución abrangue aspectos como:

- Recollida de información.

- Organización da actuación.

- Establecemento de axudas técnicas.

- Desenvolvemento da actuación.

- Aplicación de estratexias de intervención.

- Control, seguimento e avaliación das actividades.

- Elaboración e formalización da documentación asociada.

- Información e orientación ás persoas usuarias e a outras persoas.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse no sector de servizos de atención ás persoas en situación de dependencia e, máis

concretamente, no ámbito de apoio asistencial.

A función de prevención e seguridade, abrangue aspectos como:

- Xeración de contornos seguros.

- Utilización de equipamentos de protección individual.

- Aplicación da normativa de seguridade e prevención.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os

obxectivos do módulo versarán sobre:

- Aplicación de procedementos e técnicas de atención hixiénica en situacións e contextos diversos.

- Adopción de medidas de seguridade e prevención en relación á persoa usuaria e ao persoal profesional.

- Mantemento de actitudes de empatía e comprensión ante os problemas e as dificultades da persoa en situación de dependencia.

- Traballo en equipo e colaboración como estratexias para mellorar a atención á persoa usuaria.

- Comunicación clara e precisa da información, atendendo ás características das persoas interlocutoras no proceso da atención hixiénica.

- Uso de tecnoloxías da información e da comunicación para o control e o seguimento da intervención e da evolución da persoa.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0217_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Plan de coidados e atencións
hixiénicas da persoa en
situación de dependencia.
Control e seguimento das
actividades de atención
hixiénica

Selección dos recursos necesarios e identificación das
atencións hixiénicas. Elaboración de protocolos de actuación.

7 15 X X

2 Prevención e control de
infeccións. Procedementos de
illamento.

Infeccións nosocomiais. Aplicación de técnicas de hixiene.
Lavado de mans. Aplicación de técnicas de vestirse
asepticamente.Técnicas de illamento.

15 15 X

3 Limpeza, desinfección e
esterilización de materiais  e
utensilios.

Aplicación de técnicas de limpeza de material. Verficación do
proceso e acondicionamento do material limpo. Principios
básicos de desinfección. Métodos de desinfección. Principios
básicos de esterilización. Métodos de esterilización.

15 20 X

4 Hixiene da habitación e da
cama. Resíduos biolóxicos.

Composición da unidade do enfermo Técnicas para facer a
cama ocupada, desocupada e cirúrxica. Formas de abrir a
cama. Clasificación e xestión dos resíduos biolóxicos.

20 20 X

5 Hixiene e aseo da persoa
dependente. A pel. Úlceras por
presión.

Baño completo e parcial. Técnicas de vestido e calzado.
Anatomía e fisioloxía da pel, lesións elementais e patoloxía
máis frecuente. Prevención e tratamento das úlceras por
presión.

15 15 X

6 Recollida de mostras biolóxicas
e eliminacións. Paciente
incontinente e colostomizado.
Coidados postmortem.

Tipos de mostras biolóxicas. Manipulación, transporte,
conservación e eliminación das mostras biolóxicas.  Coidados
paliativos no enfermo terminal. Agonía e morte.

15 15 X

Total: 87

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 Plan de coidados e atencións hixiénicas da persoa en situación de dependencia. Control e seguimento das actividades de atención
hixiénica

7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza as actividades de hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno, en relación coas súas características e coas súas
necesidades. SI

RA4 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención hixiénica, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Plan de coidados da persoa en situación de dependencia. 2,011.1 Interpretar o plan de coidados individual da persoa en situación de
dependencia.

Protocolos de observación e rexistro. 5,022.1 Cumprir os protocolos, manuais e informatizados, segundo as pautas de
cada caso.

7TOTAL

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 Interpretouse o plan de coidados individualizado da persoa en situación de
dependencia.

PE.1 - ficha de traballo•

S 10 CA1.2 Identificáronse as atencións hixiénicas requiridas por unha persoa, tendo en conta o
seu estado de saúde e o seu nivel de dependencia.

PE.2 - ficha de traballo•

S 5 CA1.3 Relacionáronse as circunstancias da persoa en situación de dependencia coas
dificultades que implican na súa vida cotiá.

PE.3 - ficha de traballo•

S 10 CA1.4 Identificáronse as características do contorno que favorecen ou dificultan a
autonomía da persoa e o seu estado de hixiene persoal.

PE.4 - ficha de traballo•

S 10 CA1.5 Comprobouse que as condicións ambientais sexan as adecuadas para atender as
necesidades específicas da persoa.

LC.1 - realización do procedemento•

S 5 CA1.6 Argumentouse a necesidade de coñecer as posibilidades de autonomía e
participación da persoa nas actividades hixiénico-sanitarias e de mantemento das súas
capacidades físicas.

LC.2 - realización do procedemento•

S 10 CA1.7 Seleccionáronse os recursos necesarios indicados no plan de coidados
individualizado ou no plan de vida independente.

LC.3 - realización do procedemento•

S 10 CA1.8 Propuxéronse axudas técnicas adecuadas para facilitar a autonomía da persoa na
satisfacción das súas necesidades de hixiene.

LC.4 - realización do procedemento•

S 5 CA4.1 Identificáronse as características que deben reunir os protocolos de observación,
control e seguimento do estado de hixiene persoal das persoas usuarias e do seu contorno.

PE.5 - ficha de traballo•

S 5 CA4.2 Recolleuse información sobre as actividades relativas á hixiene da persoa usuaria e
do seu contorno, e ás continxencias xurdidas.

PE.6 - ficha de traballo•

S 5 CA4.3 Cubríronse protocolos manuais e informatizados de observación, seguindo as pautas
establecidas en cada caso.

PE.7 - ficha de traballo•

S 5 CA4.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diferentes
instrumentos.

LC.5 - realización do procedemento•

S 5 CA4.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o
seguimento da evolución da persoa, e rexistráronse os datos obtidos segundo o
procedemento establecido.

LC.6 - realización do procedemento•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA4.6 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento
oportuno.

LC.7 - realización do procedemento•

S 5 CA4.7 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da atención hixiénica da
persoa usuaria para mellorar o seu benestar.

LC.8 - realización do procedemento•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Hixiene persoal e ambiental.

 Identificación dos principais signos de falta de hixiene persoal e ambiental.

 Determinación dos recursos para o aseo e a hixiene.

 Toma de conciencia sobre a importancia de favorecer as posibilidades de autonomía da persoa en situación de dependencia nas actividades de aseo e hixiene.

 Papel do persoal técnico en atención a persoas en situación de dependencia.

 Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre a hixiene das persoas en situación de dependencia e o seu contorno: Protocolos de observación e rexistro.
Obtención de información das persoas usuarias e das persoas coidadoras non pr
 Aplicación de técnicas e instrumentos para o seguimento das actividades de atención hixiénica.

 Utilización de rexistros manuais e informatizados: rexistro do estado das axudas técnicas para a hixiene persoal, e rexistro de incidencias.

 Transmisión da información recollida ao equipo interdisciplinar.

 Valoración da importancia da precisión e a obxectividade no rexistro dos datos.

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)

2,0Plan de coidados da persoa
en situación de
dependencia.  -
Organización do plan nas
distintas etapas: Valoración,
diagnóstico de enfermería,
planificación, execución e
avaliación.

Exposición dos
contidos e elaboración
de exercicios en
relación co Plan de
coidados na persoa
dependente.

• Realizción de
exercicios escritos con
cuestións para
favorecer a autonomía
das persoas
dependentes.

•

Elaboración de
exercicios con
cuestións referentes á
terminoloxía
relacionada con esta
actividade

•

Interpretación do Plan
de coidados
individualizado da
persoa en situación de
dependencia.

•

Fichas de traballo.
Documento resumo

• Material elaborado polo
profesor. Internet.
Ordenador. Bibliografía.

• LC.1 - realización do
procedemento

•

LC.2 - realización do
procedemento

•

LC.3 - realización do
procedemento

•

LC.4 - realización do
procedemento

•

PE.1 - ficha de traballo•

PE.2 - ficha de traballo•

PE.3 - ficha de traballo•

PE.4 - ficha de traballo•
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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)

5,0Protocolos de observación
e rexistro.  - Elaboración
dun protocolo de
observación e rexistro de
datos, en relación cos
coidados a realizar a unha
persoa dependente, nun
determinado procedemento,
cos apartados seguintes:
obxectivos, poboación a
quen vai dirixido, descrición
da actuación e rexistro (con
data do protocolo, nome e
sinatura).

Exposición teórica dos
contidos, realización
dun protocolo de
actuación e rexistro dos
datos.

•

Deseño dun
cuestionario que recolla
os contidos máis
importantes da
unidade.

•

Presentación de fichas
de traballo, sobre os
protocolos de
observación e os
rexistros dos datos
obtidos nos
procedementos
realizados.

•

Elaboración de
exercicios con
cuestións referentes á
terminoloxía
relacionada con esta
actividade.

•

Contestación correcta
do cuestionario da
unidade.

•

Busca en internet
dalgún protocolo de
actuación co seu
correspondente
rexistro.

•

Fichas de traballo
cumprimentadas.
Cuestionario cuberto

• Material elaborado polo
profesor. Internet.
Ordenador. Bibliografía.

• LC.5 - realización do
procedemento

•

LC.6 - realización do
procedemento

•

LC.7 - realización do
procedemento

•

LC.8 - realización do
procedemento

•

PE.5 - ficha de traballo•

PE.6 - ficha de traballo•

PE.7 - ficha de traballo•

7,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención e control de infeccións. Procedementos de illamento. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de eficacia, prevención e seguridade. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Hixiene persoal e hixiene ambiental. Prevención das
enfermidades transmisibles.

5,011.1 Coñecer os hábitos hixiénicos que protexen contra as infeccións.

1.2 Explicar o funcionamento da cadea epidemiolóxica.

1.3 Describir as medidas xerais de prevención das enfermidades
trasmisibles.

Procedementos de illamento 10,022.1 Describir os principios das técnicas de illamento.

2.2 Realizar as técnicas de illamento segundo o estado da persoa.

2.3 Realizar o lavado de mans hixiénico e a colocación e retirada das
prendas de illamento

15TOTAL

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 30 CA3.3 Describíronse as medidas xerais de prevención das doenzas transmisibles. PE.1 - ficha de traballo•

S 70 CA3.4 Describíronse os principios das técnicas de illamento en función do estado da
persoa.

LC.1 - realización do procedemento•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Prevención e control de infeccións. Procedementos de illamento e prevención de doenzas transmisibles: Etioloxía das doenzas nosocomiais. Doenzas susceptibles de illamento.

 Aplicación de técnicas de lavado de mans.

 Aplicación de técnicas de colocación de gorro, máscara, luvas estériles e batas estériles.

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
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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)

5,0Hixiene persoal e hixiene
ambiental. Prevención das
enfermidades transmisibles.
- Importancia da hixiene
persoal e ambiental na
atención domiciliaria e na
residencial. Medidas
preventivas xerais e do
contorno sociosanitario.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos
da UD: Epidemioloxía e
prevención das
enfermidades
transmisibles,
infeccións nosocomiais
e técnicas de illamento.

• Busca na CIE
("Clasificación
Internacional de
Enfermedades")
exemplos de
enfermidades agudas,
crónicas, epidémicas,
infecciosas e
transmisibles.

• Recoñecemento e
asimilación por parte do
alumnado dos contidos
da UD.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• PE.1 - ficha de traballo•

10,0Procedementos de
illamento - Normas xerais
de illamento. Tipos de
illamento.

Realización dos
distintos
procedementos de
illamento.

• Realización do
procedemento do
lavado hixiénico das
mans.

•

Colocación das luvas
estériles.

•

Colocación e retirada
das prendas de
illamento.

•

Realización dos
distintos
procedementos de
illamento: Estrito,
contacto, respiratorio,
parenteral, entérico e
inverso.

•

Realización na aula de
prácticas dos
procedementos de
illamento.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.1 - realización do
procedemento

•

15,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Limpeza, desinfección e esterilización de materiais  e utensilios. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de eficacia, prevención e seguridade. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Técnicas de limpeza, desinfección e esterilización segundo o
material a hixienizar.

3,011.1 Describir e preparar os materiais para levar acabo cada unha das
técnicas de limpeza, desinfección e esterilización segundo o material a
hixienizar.

Realización de técnicas de limpeza. 3,022.1 Realizar as técnicas de limpeza de material.

Realización de técnicas de desinfección. 3,033.1 Realizar as técnicas de desinfección de material.

Realización de técnicas de esterilización. 6,044.1 Realizar as técnicas de esterilización utilizando os controis de esterilidade
dispoñibles.

15TOTAL

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 100 CA3.5 Aplicáronse os métodos e as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización de
materiais de uso común, respectando os controis de calidade deses procesos e a normativa
no tratamento de residuos.

OU.1 - conceptos e procedementos de
limpeza, desinfección e esterilización.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Valoración da necesidade de hixiene na atención integral da persoa en situación de dependencia.

 0Limpeza e desinfección de material e utensilios.

  Principios básicos de desinfección.

  Identificación dos principios básicos aplicables á limpeza do material sanitario: procedementos de limpeza.

  Identificación de principios básicos de esterilización de material: métodos físicos e químicos.

  Preparación de disolucións e dilucións.

  Aplicación de métodos de esterilización.

  Importancia da eficiencia na aplicación dos métodos de esterilización.

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
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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)

3,0Técnicas de limpeza,
desinfección e esterilización
segundo o material a
hixienizar. - Exposición das
técnicas de limpeza,
desinfección e esterilización

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos:
Descrición das
características xerais
da limpeza,
desinfección e
esterilización do
material e utensilios.

•

Explicación de
conceptos básicos en
relación coa
desinfección e
esterilización.
Exposición dos
protocolos de utilización
para a desinfección e a
esterilización do
material.

•

Realización de
esquemas cos contidos
da UD.

•

Elaboración dun
vocabulario coa
terminoloxía e os
conceptos novos desta
UD e resolución de
exercicios.

•

Elaboración de murais
onde se expoñan os
distintos protocolos de
utilización.

•

Recoñecemento e
asimilación por parte do
alumnado dos contidos
da UD.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• OU.1 - conceptos e
procedementos de
limpeza, desinfección e
esterilización.

•

3,0Realización de técnicas de
limpeza. - Técnicas e
protocolos de limpeza de
material: instrumental,
obxetos, roupa, etc

Explicación e
realización dos
procedementos de
limpeza e resolución
das dúbidas.

• Elaboración de fichas
de traballo coas
características dalgúns
produtos de limpeza
mais utilizados.

•

Comparación dos
produtos e utensilios
utilizados para a
limpeza.

•

Realización das
técnicas xerais de
limpeza manual de
materiais e utensilios.

•

Realización da técnica
do lavado de mans
hixiénico.

•

Realización de
exercicios escritos e
dos procedementos.
Ficha de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• OU.1 - conceptos e
procedementos de
limpeza, desinfección e
esterilización.

•

3,0Realización de técnicas de
desinfección. - Técnicas e
protocolos de desinfección
de material

Explicación e
realización dos
procedementos de
desinfección e
resolución das dúbidas.

• Elaboración dun
esquema da
preparación de
desinfectantes e
antisépticos.

•

Preparación de
disolucións e dilucións.

•

Realización da
desinfección de
materiais e utensilios.

•

Realización na aula de
prácticas dos
procedementos de
desinfección.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• OU.1 - conceptos e
procedementos de
limpeza, desinfección e
esterilización.

•
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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)

6,0Realización de técnicas de
esterilización. - Métodos de
esterilización. Protocolos de
actuación para a
esterilización do material.
Realización de diferentes
tipos de controis de
esterilización. Fiabilidade
dos diferentes sistemas.

Explicación e
realización dos
procedementos de
esterilización e
resolución das dúbidas.

• Clasificación dos
sistemas e métodos de
esterilización, e
indicacións de cada
método de
esterilización.

•

Identificación de cada
método de
esterilización co nome
do aparello que se
emprega.

•

Realización dun
esquema cós distintos
sistemas e controis de
esterilización.

•

Preparación de bolsas
de termosellado para
esterilización do
material.

•

Realización dos
procedementos de
esterilización con
controis de
esterilización.

•

Realización na aula de
prácticas dos
procedementos de
esterilización.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• OU.1 - conceptos e
procedementos de
limpeza, desinfección e
esterilización.

•

15,0TOTAL
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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 Hixiene da habitación e da cama. Resíduos biolóxicos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de hixiene do contorno, logo de seleccionar os procedementos e os materiais con criterios de eficacia, prevención e seguridade. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Hixiene e limpeza da habitación do usuario dependente e dos
equipos.

3,011.1 Coñecer e comprobar as condicións ambientais da habitación do usuario

1.2 Identificar as características do contorno para favorecer a autonomía e a
hixiene do usuario dependente

1.3 Realizar as técnicas de limpeza da habitación e do material utilizado

1.4 Identificar o material necesario no carro de curas e as medidas
necesarias para o seu mantemento.

A cama e os accesorios necesarios para o paciente
dependente.

12,022.1 Dobrar e desdobrar a lencería da cama.

2.2 Realizar os procedementos para facer a cama desocupada e ocupada.

2.3 Coñecer as formas de abrir a cama.

Clasificación e xestión dos residuos biolóxicos. 5,033.1 Clasificar os tipos de residuos segundo a normativa vixente.

3.2 Explicar os procedementos de recollida, traslado, tratamento e
eliminación dos residuos.

20TOTAL

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 15 CA3.1 Describíronse as condicións hixiénico-sanitarias e de orde da habitación da persoa
usuaria.

PE.1 - ficha de traballo•

S 30 CA3.2 Aplicáronse diversas técnicas de realización e limpeza da cama da persoa usuaria,
adaptadas ao seu estado e ás súas condicións para favorecer a súa comodidade e o seu
confort.

LC.1 - realización do procedemento•

S 15 CA3.6 Adoptáronse medidas de prevención, de seguridade e de protección individual no
transcurso das actividades de hixiene.

LC.2 - realización do procedemento•

S 15 CA3.7 Informouse a persoa usuaria, a familia e as persoas coidadoras informais con
respecto ás condicións hixiénicas que debe cumprir o contorno.

LC.3 - realización do procedemento•

S 15 CA3.8 Informouse a persoa usuaria e as persoas coidadoras non profesionais con respecto
á utilización dos produtos e dos materiais necesarios para a hixiene do contorno.

LC.4 - realización do procedemento•

S 10 CA3.9 Explicáronse os procedementos de recollida, traslado, tratamento e eliminación dos
residuos biolóxicos.

PE.2 - ficha de traballo•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos de camas, accesorios e lenzaría.

  Carros de curas.

 Realización de camas ocupadas e desocupadas.

 Habitación da persoa institucionalizada: condicións ambientais.

 Clasificación e xestión de residuos biolóxicos: precaucións universais.

 Valoración das condicións hixiénico-sanitarias do contorno da persoa en situación de dependencia.

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)

3,0Hixiene e limpeza da
habitación do usuario
dependente e dos equipos.
- Requisitos físicos e
condicións ambientais da
habitación do usuario.
Mobiliario e accesorios da
habitación e do baño.
Hixiene e limpeza da
habitación e dos equipos.
Limpeza e preparación do
carro de curas.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos
da UD: Requisitos
físicos e condicións
ambientais da
habitación da persoa
dependente. Mobiliario
e accesorios da
habitación.

• Realizar un mural que
represente a habitación
dunha persoa
dependente, tendo en
conta as características
físicas e o mobiliario
máis adecuado.

•

Realización da hixiene
e limpeza da habitación
da persoa dependente.

•

Realización de
exercicios escritos e
murais. Ficha de
traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.2 - realización do
procedemento

•

LC.3 - realización do
procedemento

•

LC.4 - realización do
procedemento

•

PE.1 - ficha de traballo•

12,0A cama e os accesorios
necesarios para o paciente
dependente. - Tipos de
camas. Accesorios da
cama. Procedementos de
realización da cama
desocupada e ocupada.

Explicación e
realización dos
procedementos de
dobrado e desdobrado
da lencería, cama
desocupada e ocupada
e formas de abrir a
cama.

• Preperación e
organización da
lencería da cama,
dobrado e desdobrado.

•

Procedemento de
realización da cama
desocupada.

•

Procedemento de
realización da cama
ocupada.

•

Realización das formas
de abrir a cama para
recibir á persoa
dependente.

•

Realización na aula de
prácticas dos
procedementos de
dobrado e desdobrado
da lencería, cama
desocupada e ocupada
e das formas de abrir a
cama.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.1 - realización do
procedemento

•

LC.2 - realización do
procedemento

•
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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)

5,0Clasificación e xestión dos
residuos biolóxicos. - Tipos
de residuos. clasificación
dos residuos segundo a
orixe e perigosidade.
Xestión dos residuoa.

Explicación da
clasificación e xestión
dos residuos biolóxicos.

• Realización dunha
táboa con exemplos de
riscos físicos, químicos,
psicolóxicos e
biolóxicos aos que
pode estar sometido o
técnico durante a súa
xornada laboral.

•

Busca da lexislación
específica  de Galicia
en materia de xestión
de residuos sanitarios e
realización dun cadro-
resumo cos residuos
que se inclúen nos
diferentes grupos e os
contenedores
específicos.

•

Realización de
exercicios escritos.
Ficha de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• PE.2 - ficha de traballo•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Hixiene e aseo da persoa dependente. A pel. Úlceras por presión. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de hixiene e aseo persoal, para o que analiza as necesidades e as condicións da persoa en situación de dependencia e o seu contorno. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Hixiene persoal. Técnicas de aseo 8,011.1 Seleccionar or materiais necesarios para a hixiene da persoa
dependente.

1.2 Propoñer as axudas técnicas axeitadas para facilitar a autonomía da
persoa.

1.3 Adoptar as medidas para a prevención, seguridade e protección da
persoa durante o aseo.

1.4 Realizar os procedementos de aseo e hixiene persoal, total ou parcial, en
función do estado e as necesidades da persoa.

1.5 Realizar as técnicas de vestido e calzado, segundo as necesidades e o
nivel de autonomía da persoa.

Coidados da pel. 3,022.1 Recoñecer as características anatomofisiolóxicas da pel.

2.2 Identificar as principais alteracións da pel: lesións elementais primarias e
secundarias.

2.3 Coñecer a pataloxía máis frecuente.

Prevención das úlceras por presión 4,033.1 Describir o proceso de formación das úlceras por presión.

3.2 Identificar os factores de risco nas persoas en situación de dependencia.

3.3 Coñecer as principais medidas preventivas nas úlceras por presión e os
produtos sanitarios para a prevención e tratamento delas.

15TOTAL

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 20 CA2.1 Explicáronse as principais medidas preventivas das úlceras por presión, así como os
produtos sanitarios para a súa prevención e o seu tratamento.

PE.1 - ficha de taballo•

S 20 CA2.2 Aplicáronse os procedementos de aseo e hixiene persoal, total ou parcial, en función
do estado e das necesidades da persoa.

LC.1 - realización do procedemento•

S 10 CA2.3 Realizáronse técnicas de vestidura e calzado, tendo en conta as necesidades e o
nivel de autonomía da persoa.

LC.2 - realización do procedemento•

S 10 CA2.4 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa. LC.3 - realización do procedemento•

S 10 CA2.7 Adoptáronse medidas de prevención, seguridade e protección individual no
transcurso das actividades de hixiene.

LC.4 - realización do procedemento•
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.8 Informáronse as persoas en situación de dependencia e as persoas coidadoras non
profesionais en relación aos hábitos hixiénicos saudables, sobre os produtos e os materiais
necesarios, e sobre a súa correcta utilización.

LC.5 - realización do procedemento•

S 20  CA2.11 Identificáronse as lesións elementais primarias e secundarias da pel. LC.6 - realización do procedemento•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Principios anatomofisiolóxicos da pel e fundamentos de hixiene corporal.

 Aplicación de técnicas de aseo e hixiene corporal.

 Aplicación das técnicas de hixiene a persoas encamadas.

 Prevención e tratamento de úlceras por presión.

 Utilización de axudas técnicas para a hixiene e o aseo.

 Valoración da necesidade de hixiene na atención integral da persoa en situación de dependencia.

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)

8,0Hixiene persoal. Técnicas
de aseo - Funcións da
hixiene persoal e do aseo.
Condicións persoais para a
hixiene. Tipos de aseo.
Produtos de apoio para a
hixiene e o aseo

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos.

• Recoñecemento dos
produtos de apoio para
a hixiene e aseo da
persoa dependente.

•

Preparación do material
necesario para o aseo
do dependente.

•

Realización do aseo da
persoa encamada.

•

Realización de aseos
parciais: Hixiene da
boca, cabelo, ollos, pés
e mans.

•

Realización do aseo de
persoas en situacións
especiais:
Tetrapléxicos,
Hemipléxicos e
Parapléxicos.

•

Realización do
procedemento de
vestido e calzado da
persoa dependente.

•

Realización dos
procedementos. Ficha
de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.1 - realización do
procedemento

•

LC.2 - realización do
procedemento

•

LC.3 - realización do
procedemento

•

LC.4 - realización do
procedemento

•

LC.5 - realización do
procedemento

•
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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)

3,0Coidados da pel. -
Anatomía e fisioloxía da
pel. Principais alteracións
da pel. Patoloxía máis
frecuente.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos.

• Identificación das
lesións elementais da
pel: Primarias e
secundarias.

•

Realización dun cadro-
resumo coa patoloxía
dermatolóxica máis
frecuente.

•

Ficha de traballo.
Documento resumo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet. Atlas de
Dermatoloxía

• LC.6 - realización do
procedemento

•

4,0Prevención das úlceras por
presión - Etiopatoxenia.
Localizacións máis
frecuentes. Clasificación.
Prevención e tratamento.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos.

• Recoñecemento e
utilización dos
dispositivos para aliviar
a presión.

•

Realización dos
cambios posturais para
previr a aparición das
úlceras por presión.

•

Realización dos
procedementos. Ficha
de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• PE.1 - ficha de taballo•

15,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Recollida de mostras biolóxicas e eliminacións. Paciente incontinente e colostomizado. Coidados postmortem. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de hixiene e aseo persoal, para o que analiza as necesidades e as condicións da persoa en situación de dependencia e o seu contorno. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Recollida de mostras biolóxicas e eliminacións. 12,011.1 Seleccionar os recursos necesarios para realizar os distintos
procedementos.

1.2 Realizar os procedementos de recollida de mostras e eliminacións,
segundo as características da persoa dependente.

1.3 Realizar os coidados da persoa incontinente e da colostomizada.

Coidados postmortem. 3,022.1 Identificar os signos característicos do enfermo terminal.

2.2 Diferenciar os signos de agonía e morte.

2.3 Aplicar os procedementos de taponamento de orificios postmortem.

15TOTAL

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 15 CA2.5 Describíronse as técnicas de recollida de mostras e eliminacións, tendo en conta as
características da persoa en situación de dependencia.

LC.1 - realización do procedemento•

S 15 CA2.6 Aplicáronse os procedementos básicos posmorten seguindo o protocolo establecido. LC.2 - realización do procedemento•

S 15 CA2.7 Adoptáronse medidas de prevención, seguridade e protección individual no
transcurso das actividades de hixiene.

LC.3 - realización do procedemento•

S 15 CA2.8 Informáronse as persoas en situación de dependencia e as persoas coidadoras non
profesionais en relación aos hábitos hixiénicos saudables, sobre os produtos e os materiais
necesarios, e sobre a súa correcta utilización.

LC.4 - realización do procedemento•

S 20 CA2.9 Realizáronse os coidados da colostomía e o cambio da bolsa colectora. LC.5 - realización do procedemento•

S 20  CA2.10 Realizáronse os coidados á persoa incontinente e o cambio de cueiros. LC.6 - realización do procedemento•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de recollida de eliminacións: colectores de ouriños (cuña e botella).

 Coidados do paciente incontinente e colostomizado.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Coidados posmorten: finalidade; preparación do cadáver.

 Medios e técnicas para a recollida e o transporte de mostras biolóxicas.

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)

12,0Recollida de mostras
biolóxicas e eliminacións. -
Recollida de mostras de
ouriños, feces, esputo e
vómitos. Conservación e
transporte de mostras.
Técnicas de recollida de
eliminacións. Coidados da
persoa incontinente.
Coidados da colostomía.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, por parte
do profesor, con apoio
de recursos didácticos.

• Recollida de mostras
de ouriños, para análise
normal, urocultivo e de
12-24 horas.

•

Recollida de mostras
de feces, con
defecación voluntaria e
para investigación de
parasitos.

•

Recollida de mostras
de esputo con
colaboración.

•

Recollida de mostras
de vómito.

•

Colocación, retirada e
lavado da cuña e
botella.

•

Cambio de cueiros á
persoa incontinente.

•

Realización dos
coidados da colostomía
e cambio da bolsa
colectora.

•

Realización dos
procedementos. Ficha
de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.1 - realización do
procedemento

•

LC.3 - realización do
procedemento

•

LC.4 - realización do
procedemento

•

LC.5 - realización do
procedemento

•

LC.6 - realización do
procedemento

•

3,0Coidados postmortem. -
Coidados do paciente
terminal e do paciente
agonizante. Signos de
morte. Coidados
postmortem.

Presentación da UD,
exposición e
explicación, con apoio
de recursos didácticos.

• Realización dos
coidados físicos do
enfermo terminal.

•

Realización dos
coidados do enfermo
agonizante.

•

Coidados postmortem:
Preparación do corpo e
realización da mortalla
ou sudario.

•

Realización dos
procedementos. Ficha
de traballo.

• Contidos do profesor.
Material bibliográfico e
audiovisual. Material
funxible e
equipamentos.
Diccionario médico.
Internet.

• LC.2 - realización do
procedemento

•

15,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os criterios de avaliación que se formulan, son criterios mínimos,xa especificados nas diferentes unidades:

U1:   -Interpretar o plan de coidados individualizado da persoa en situación de dependencia

        -Identificar as atencións hixiénicas requiridas por unha persoa, tendo en conta o seu estado de saúde e o seu nivel de dependencia.

        -Identificar as características que deben reunir os protocolos de observación, control e seguimento do estado de hixiene persoal das persoas

usuarias e do seu contorno

        -Argumentar a importancia do control e do seguimento da atención hixiénica da persoa usuaria para mellorar o seu benestar.

U2:   -Describír as medidas xerais de prevención das doenzas transmisibles

        -Describír os principios das técnicas de illamento en función do estado da persoa

U3:    -Aplicar os métodos e as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización de materiais de uso común, respectando os controis de calidade

deses procesos e a normativa no tratamento de residuos.

U4:    -Describir as condicións hixiénico-sanitarias e de orde da habitación da persoa usuaria

         -Aplicar diversas técnicas de realización e limpeza da cama da persoa usuaria, adaptadas ao seu estado e ás súas condicións para favorecer

a súa comodidade e o seu confort

         -Explicar os procedementos de recollida, traslado, tratamento e eliminación dos residuos biolóxicos

U5:    -Conocer as principais medidas preventivas das úlceras por presión, así como os produtos sanitarios para a súa prevención e o seu

tratamento

         - Identificar as lesións elementais primarias e secundarias da pel.

U6:    -Describir as técnicas de recollida de mostras e eliminacións, tendo en conta as características da persoa en situación de dependencia

         -Realizar os coidados da colostomía e o cambio da bolsa colectora

         -Realizar os coidados á persoa incontinente e o cambio de cueiros

 O alumnado debe realizar tódalas actividades propostas de xeito aceptable, que deben ser susceptíbeis de ser modificadas e corrixidas, coa

axuda do profesorado e apoiándose tamén no grupo.

Para acadar unha avaliación positiva o alumnado evidenciará a consecución de tódolos resultados de aprendizaxe do módulo dun xeito equilibrado

e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver.

Estes contidos mínimos servirán para:

1. Configurar o plan e probas extraordinarias de avaliación final ordinaria do módulo, para os alumnos ós que non lles 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. As probas da sesión de avaliación final extraordinaria do módulo, que terán lugar logo das actividades e proceso de recuperación, nos períodos

xa establecidos.

O alumnado deberá realizar todas as tarefas OBRIGATORIAMENTE para seren aplicadas as porcentaxes de cualificación.

As porcentaxes aplicadas ás tarefas e a participación, so se puntuarán unha vez que as probas escritas presenciais acaden a puntuación mínima

de 5.

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

Tarefas 20,00%

Exames presenciais   70,00%

Actitude e participación positiva na aula  10,00%

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

Ainda que a avaliación é continua, para o alumnado que non supere algunha das avaliacións parciais, programaranse actividades de recuperación

consistentes en repaso dos temas e das actividades prácticas.

Segundo a lexislación vixente, "o alumnado que teña módulos pendentes, entre a 3ª avaliación parcial e a final de módulos , deixarase un período

non superior a 3 semanas que, entre outras actividades, destinarase á realización de actividades de recuperación dos módulos pendentes,

deseñadas en base o informe individualizado de avaliación elaborado polo equipo docente, logo de realizada a 3ª avaliación".

O alumnado de oferta modular que non supere o módulo, despois da avaliación final de módulos, por non acadar un ou máis RA, deberá formalizar

unha nova preinscripción e matrícula.

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

Tal e como indica a lexislación vixente:

 O alumnado que perdese o dereito a avaliación contínua e realizase unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos e con

anterioridade á realización da FCT. A cualificación obtida na proba poderá consignarse na avaliación parcial previa a FCT. O alumnado que teña

superados todos os módulos poderá realizar a FCT co resto do grupo.

. Para aquel alumnado que perda o dereito de avaliación continua as probas de avaliación extraordinaria consistirán:

- Actividades practicas de taller e de execución similares as realizadas ao longo do curso na aula.

- Nunha proba teórica das tres avaliacións, na que terá que aprobar as partes correspondentes a cada avaliación cunha nota mínima de 5 (non se

efectuará nota media das tres partes si algunha destas está suspensa)

- Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades procedementais como na proba teórica, non

existindo a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

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 das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizarase o modelo  do procedemento de Programación establecido (utilizando, se é o caso a plataforma habilitada a
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tal efecto), que se entregará a xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspondentes actas de

departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial para detectar os coñecementos previos do alumnado en relación ao módulo.

Observarase ao alumnado na primeira seman do curso e emitiráse un informe para o/a titor/a. Éste recabará os informes individualizados do

alumnado repetidor, así como información de estudios académicos, dos ditames específicos do alumnado con discapacidades de calqueira tipo, e

da experiencia profesional previa.

A avaliación inicial, en ningún caso, levará consigo, cualificación para o alumnado.

 O/A  titor/a levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá copia á xefatura de estudos.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para o alumnado que, trala avaliación inicial, se detecten necesidades de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de

ensinanza-aprendizaxe susceptibles de modificación (tarefas, recursos. espazos, tempos, modalidade de avaliación..) que permitan ao alumnado a

adquisición dos RA do módulo, requisito imprescindible para a superación do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, así como a integración do alumnado con discapacidade, a través de actividades interactivas e

colaborativas, non só transmisivas.

Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades serán programadas e organizadas polo departamento e procurarase que sexan de interese para distintos módulos, como pode ser a

visita a centros residenciais de diferente índole.

Entre as posibilidades para o presente curso atopanse as seguintes:

-Visita ao centro da ONCE en A Coruña

-Visita a fundación Paideia, en A Coruña

-Visita a residencia da terceira idade O Castro, en Santiago de Compostela.

-Visita ao centro de día, Porta do Camiño, en Santiago de Compostela.

-Visita a MAPFRE.

-Visita ao Centro da BARCIA.

-Visita ás TERMAS DE CUNTIS.

-Visita a ASPANAES.

-Visita a E.M.S.en SANTIAGO DE COMPOSTELA

As actividades decidiranse na primeira xuntanza do equipo de ciclo, de cada curso escolar.
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