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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Relaciona os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación coa persoa en situación de dependencia, e valora as súas dificultades
específicas.

RA2 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación con axuda.

RA3 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación sen axuda.

RA4 - Realiza o seguimento das actuacións de apoio á comunicación formalizando os protocolos de rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Argumentouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas.

CA1.2 Definíronse os conceptos de comunicación alternativa e aumentativa.

CA1.3 Describíronse as características dos principais sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

CA1.4 Identificáronse os principais factores que dificultan ou favorecen a comunicación coa persoa en situación de dependencia.

CA1.5 Interpretáronse as informacións sobre o apoio á comunicación recibidas no plan ou no proxecto de atención individualizado.

CA1.6 Seleccionáronse técnicas para favorecer a implicación familiar e do ámbito social na comunicación coa persoa usuaria.

CA1.7 Xustificouse a necesidade de adoptar medidas de prevención e seguridade no uso de sistemas alternativos de comunicación.

CA2.1 Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda.

CA2.3 Describíronse outros sistemas e elementos facilitadores da comunicación con axuda.

CA2.7 Xustificouse a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación nas actividades de apoio á comunicación.

CA3.1 Describíronse estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda.

CA3.5 Describíronse outros sistemas e elementos facilitadores da comunicación sen axuda.

CA4.1 Formalizáronse protocolos de rexistro como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria.

CA4.2 Argumentouse a importancia de lle transmitir ao equipo interdisciplinar a información rexistrada.

CA4.3 Establecéronse criterios para verificar o grao de cumprimento das instrucións de apoio á comunicación no ámbito familiar.

CA4.4 Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido.

CA4.5 Identificáronse protocolos de transmisión ao equipo sobre a adecuación do sistema de comunicación elixido.

CA4.6 Identificáronse criterios e indicadores para detectar cambios nas necesidades de comunicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Argumentouse a importancia da obtención, o rexistro e a transmisión da información para mellorar a calidade do traballo realizado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación con axuda.

RA3 - Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación sen axuda.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.2 Creáronse mensaxes sinxelas cos diferentes sistemas de comunicación con axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa usuaria.

CA2.4 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda.

CA2.5 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias.

CA2.6 Utilizáronse as axudas técnicas necesarias para o apoio á comunicación.

CA3.2 Describíronse os principais signos utilizados en situacións habituais de atención a persoas en situación de dependencia.

CA3.3 Creáronse mensaxes sinxelas cos diversos sistemas de comunicación sen axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa en situación
de dependencia.

CA3.4 Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas en situación de dependencia.

CA3.6 Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación sen axuda.

Os contidos mínimos esixibles correspóndense cos seguintes criterios de avaliación:

UD1. Sistemas de comunicación

* RA1 -  Relaciona os sistemas alternativos e aumentativos de comunicación coa persoa en situación de dependencia, e valora as súas dificultades

específicas.

CA1.1 - Argumentouse a influencia da comunicación no desenvolvemento diario das persoas.

CA1.2 - Definíronse os conceptos de comunicación alternativa e aumentativa.

CA1.3 - Describíronse as características dos principais sistemas alternativos e aumentativos de comunicación.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA1.4 - Identificáronse os principais factores que dificultan ou favorecen a comunicación coa persoa en situación de dependencia.

CA1.6 - Seleccionáronse técnicas para favorecer a implicación familiar e do ámbito social na comunicación coa persoa usuaria.

UD2. Características dos sistemas de comunicación con axuda

* RA2 -  Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación con axuda.

CA2.1 - Describíronse as características e os usos básicos dos principais sistemas alternativos de comunicación con axuda.

CA2.2 - Creáronse mensaxes sinxelas cos diferentes sistemas de comunicación con axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa

usuaria.

CA2.4 - Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación con axuda.

CA2.5 - Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas usuarias.

CA2.7. Xustificouse a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación nas actividades de apoio á comunicación.

UD3. Características dos sistemas de comunicación sen axuda

* RA3 -  Realiza actividades de apoio á comunicación, e describe sistemas alternativos e aumentativos de comunicación sen axuda.

CA3.1 - Describíronse estruturas básicas dos sistemas alternativos sen axuda.

CA3.3 - Creáronse mensaxes sinxelas cos diversos sistemas de comunicación sen axuda, que faciliten a comunicación e a atención á persoa en

situación de dependencia.

CA3.4 - Aplicáronse os axustes necesarios en función das características particulares das persoas en situación de dependencia.

CA3.6 - Comprendéronse mensaxes expresadas mediante sistemas de comunicación sen axuda.

UD4. Seguimento das actuacións de apoio á comunicación

* RA4 -  Realiza o seguimento das actuacións de apoio á comunicación formalizando os protocolos de rexistro establecidos.

CA4.1 - Formalizáronse protocolos de rexistro como medio de avaliación da competencia comunicativa da persoa usuaria.

CA4.3 - Establecéronse criterios para verificar o grao de cumprimento das instrucións de apoio á comunicación no ámbito familiar.

CA4.4 - Comprobouse o uso correcto dos elementos que compoñen o sistema de comunicación elixido.

CA4.5 - Identificáronse protocolos de transmisión ao equipo sobre a adecuación do sistema de comunicación elixido.

CA4.6 - Identificáronse criterios e indicadores para detectar cambios nas necesidades de comunicación.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Terá un carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita con dúas partes que versará sobre a mostra suficientemente significativa dos criterios

de avaliación establecidos na programación. Esta parte cualificarase de 0 a 10 puntos.

Parte A- Preguntas tipo test: Constará de preguntas con 4 opcións de resposta na que soamente unha resposta será a correcta.

Cualificación: As respostas erradas ou non contestadas non descontarán, sendo necesario un mínimo de 35 respostas correctas para obter a

cualificación de 5. Se non supera esta parte xa non se correxirá a parte B

A táboa de corrección será a seguinte:

NÚMERO RESPOSTAS CORRECTAS CUALIFICACIÓN

                 35-37                          5

                 38-40                          6
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                 41-43                          7

                 44-46                          8

                 47-49                          9

                     50                         10

Parte B- Preguntas de resposta breve- Na proba aparecerá especificada a cualificación de cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima

de 10 e a mínima para aprobar de 5.

Para a superación desta primeira parte da proba deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5 en cada subproba, sendo a media

aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes expresada en números enteiros.

Normas na proba:

-Sobre a mesa só deberá ter o documento de identificación.

-Poderase empregar boligrafo azul ou negro.

-Está prohibido o emprego de móbiles ou calqueira tipo de dispositivo de información. O uso deles é motivo de expulsión da proba.

-Nunca se deberán levantar da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidas polo profesorado.

-Non será posible saír durante os 15 primeiros minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como se establece no artigo 13.4 da Orde do 5 de abril do 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de Técnico e

Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación: "Os

membros da comisión de avaliación poderán excluir de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumplan as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar

algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións durante a realización das probas. Neste  caso o profesor ou

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo como cero"

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte realizarán a segunda parte da proba que consistirá na resolución dun suposto práctico que

versará sobre a mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A proba será un suposto práctico debidamente contextualizado con preguntas a desenvolver. Na proba aparecerá especificada a cualificación de

cada unha das preguntas sendo a puntuación máxima de 10 e a mínima para aprobar de 5, expresada con números enteiros redondeando á

unidade máis próxima.

Así pois, para aprobar o módulo é preciso ter superada as dúas partes da proba.

Normas na proba:

-Sobre a mesa só deberá ter o documento de identificación.

-Poderase empregar boligrafo azul ou negro.

-Está prohibido o emprego de móbiles ou calqueira tipo de dispositivo de información. O uso deles é motivo de expulsión da proba.

-Nunca se deberán levantar da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidas polo profesorado.

-Non será posible saír durante os 15 primeiros minutos desde o comezo de cada parte da proba.
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Tal e como se establece no artigo 13.4 da Orde do 5 de abril do 2013 pola que se regulanas probas para a obtención dos títulos de Técnico e de

Técnicos Superiores de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluir de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumplan as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións durante a realización das probas. Neste  caso o profesor

ou profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo como cero"
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