
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Porta da Auga 2021/202227020793 Ribadeo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SSC Atención a persoas en situación de dependencia Ciclos
formativos de
grao medio

CMSSC01Servizos socioculturais e á
comunidade

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0216 Atención sanitaria 02021/2022 0213

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

Profesorado asignado ao módulo ROSARIO PONTIDE GÓMEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades.

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia.

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no
plan de coidados.

RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos e as axudas necesarias.

RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e
reprodutor.
   CA1.1.1 Detaiaronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo
e reprodutor.

CA1.2 Describíronse as principais características e necesidades de atención física das persoas en situación de dependencia.

CA1.3 Identificáronse os principais signos de deterioración física e sanitaria asociados a situacións de dependencia.

CA1.4 Identificáronse as características do contexto que favorezan ou dificulten o estado físico e de saúde da persoa usuaria.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

   CA1.5.1 Coñeceuse a metodoloxía de traballo e as función do/a TAPSD dentro don Plan de coidados da persoa dependiente.

CA1.6 Definíronse as condicións ambientais favorables para a atención sanitaria.

CA1.7 Argumentouse a importancia da participación da persoa nas actividades sanitarias.

CA1.8 Valorouse a importancia de promover o autocoidado.

CA2.1 Aplicáronse as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

   CA2.1.1 Coñecéronse as técnicas máis frecuenres de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.2 Aplicáronse técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e ás súas
condicións.
   CA2.2.1 Coñecéronse as técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e
ás súas condicións.

CA2.3 Aplicáronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

   CA2.3.1 Coñecéronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

CA2.5 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade.

   CA2.5.1 Describíronse as medidas de prevención e seguridade
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Describíronse as técnicas de limpeza e conservación de próteses, precisando os materiais e os produtos adecuados en función do estado e das
necesidades da persoa usuaria.

CA2.7 Proporcionáronselle pautas de actuación á persoa en situación de dependencia e ás do seu contorno, que favorezan a súa autonomía, en relación
coa mobilidade e o mantemento das axudas técnicas.

CA2.8 Amosouse sensibilidade cara á necesidade de potenciar a autonomía da persoa usuaria.

CA3.1 Seleccionáronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias.

   CA3.1.1 Describíronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias.

CA3.2 Preparouse e previuse a administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as prescricións
específicas para cada vía e cada produto.
   CA3.2.1 Coñecéronse as técnicas de administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as
prescricións específicas para cada vía e cada produto.

CA3.3 Identificáronse os principais riscos asociados á administración de medicamentos.

CA3.4 Seleccionáronse tratamentos locais de frío e calor atendendo ás pautas dun plan de coidados individualizado.

CA3.5 Identificáronse os signos de posibles alteracións no estado xeral da persoa durante a administración de medicamentos.

CA3.6 Tomáronse as constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas.

   CA3.6.1 Describíronse as constantes vitais da persoa, e coñecéronse os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas.

CA3.7 Valorouse a importancia de favorecer a participación da persoa usuaria e o das persoas do seu contorno nas actividades sanitarias.

CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

   CA3.8.1 Describíronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

CA4.1 Organizouse a distribución e o servizo das comidas na institución, seguindo as prescricións da folla de dietas.

CA4.2 Aplicáronse técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

   CA4.2.1 Coñecéronse as técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

CA4.3 Informouse a persoa en situación de dependencia e a súa familia acerca da correcta administración de alimentos.

CA4.4 Comprobouse que a inxestión se axuste ao plan de coidados.

CA4.5 Asesorouse a persoa e a familia sobre a utilización dos materiais de recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

   CA4.5.1 Coñecéronse as técnicas e materiais para levar a cabo  a recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

CA4.6 Amosouse sensibilidade cara á importancia de que a hora da comida sexa un momento agradable para a persoa.

CA4.7 Identificáronse os posibles riscos asociados ás situacións de inxestión.

CA4.8 Adoptáronse medidas de seguridade e prevención de riscos.

   CA4.8.1 Describíronse as medidas de seguridade e prevención de riscos.

CA5.1 Identificáronse as características que deben cumprir os protocolos de observación, control e seguimento do estado físico e sanitario das persoas
usuarias.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Cubríronse protocolos de observación e rexistro, manuais e informatizados, seguindo as pautas establecidas en cada caso.

CA5.3 Recolleuse información correcta e completa sobre as actividades realizadas e as continxencias que se presentaran.

CA5.4 Obtívose información da persoa ou das persoas ao seu cargo mediante diversos instrumentos.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse os
datos obtidos segundo o procedemento establecido.
   CA5.5.1 Coñecéronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse
os datos obtidos segundo o procedemento establecido.

CA5.6 Rexistráronse os datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

   CA5.6.1 Coñecéronse as técnicas de rexistro de os datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

CA5.7 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

   CA5.7.1 Coñeceuse as formas de transmisión da información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

CA5.8 Argumentouse a importancia do control e do seguimento da evolución física e sanitaria da persoa, para mellorar o seu benestar.

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

RA1 - Organiza as actividades de atención sanitaria a persoas en situación de dependencia, en relación coas súas características e as súas necesidades.

RA2 - Aplica técnicas de mobilización, traslado e deambulación, para o que analiza as características da persoa en situación de dependencia.

RA3 - Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, tendo en conta a relación das necesidades e as características da persoa usuaria co establecido no
plan de coidados.

RA4 - Organiza actividades de alimentación e apoio á inxestión, para o que selecciona as técnicas, os instrumentos e as axudas necesarias.

RA5 - Realiza o control e o seguimento das actividades de atención sanitaria, para o que analiza os protocolos de observación e rexistro establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as características anatomofisiolóxicas básicas e as alteracións máis frecuentes dos sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e
reprodutor.
   CA1.1.2 Aplicáronse  as técnicas de coidados en usuarios/as con patoloxías do  sistemas cardiovascular, respiratorio, dixestivo e reprodutor.

CA1.5 Interpretáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

   CA1.5.2 Aplicáronse as prescricións de atención sanitaria establecidas no plan de coidados.

CA2.1 Aplicáronse as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.

   CA2.1.2 Leváronse a cabo as técnicas máis frecuentes de colocación de persoas encamadas, con adecuación ao seu estado e ás súas condicións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.2 Aplicáronse técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado e ás súas
condicións.
   CA2.2.2 Leváronse a cabo as técnicas de mobilización, deambulación e traslado de persoas en situación de dependencia, con adecuación ao seu estado
e ás súas condicións.

CA2.3 Aplicáronse procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

   CA2.3.2 Leváronse a cabo procedementos que garantan unha carga segura e a prevención da aparición de posibles lesións no persoal profesional.

CA2.4 Utilizáronse as axudas técnicas de mobilización, transporte, deambulación e posicionamento en cama de persoas en situación de dependencia máis
adecuadas ao seu estado e ás súas condicións.

CA2.5 Adoptáronse medidas de prevención e seguridade.

   CA2.5.2 Executáronse as medidas de prevención e seguridade.

CA3.1 Seleccionáronse as posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas usuarias.

   CA3.1.2 Aplicáronse nas persoas usuairas as técnicas de colocación nas posicións anatómicas máis adecuadas para facilitar a exploración das persoas
usuarias.

CA3.2 Preparouse e previuse a administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as prescricións
específicas para cada vía e cada produto.
   CA3.2.2 Aplicáronse as técnicas de administración dos medicamentos, cumprindo as pautas establecidas no plan de coidados individualizado e as
prescricións específicas para cada vía e cada produto.

CA3.6 Tomáronse as constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguindo as prescricións establecidas.

   CA3.6.2 Leváronse a cabo as técnicas de toma de constantes vitais da persoa, utilizando os materiais adecuados e seguido as prescricións establecidas.

CA3.8 Empregáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

   CA3.8.2 Executáronse as medidas de protección, hixiene e seguridade establecidas tanto para o persoal como para a persoa usuaria.

CA4.2 Aplicáronse técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

   CA4.2.2 Leváronse a cabo as técnicas de apoio á inxestión, en función das características e das necesidades da persoa.

CA4.5 Asesorouse a persoa e a familia sobre a utilización dos materiais de recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

   CA4.5.2 Aplicáronse as técnicas e empregáronse os materiais axeitados para a recollida de excrecións e a súa posterior eliminación.

CA4.8 Adoptáronse medidas de seguridade e prevención de riscos.

   CA4.8.2 Executáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse os
datos obtidos segundo o procedemento establecido.
   CA5.5.2 Executáronse as técnicas e os instrumentos de observación previstos para realizar o seguimento da evolución física da persoa, e rexistráronse
os datos obtidos segundo o procedemento establecido.

CA5.6 Rexistráronse os datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

   CA5.6.2 Executáronse os rexistros dos datos para a súa comunicación responsable do plan de coidados individualizados.

CA5.7 Transmitiuse a información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.

   CA5.7.2 Executáronse a transmisión da información polos procedementos establecidos e no momento oportuno.
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Os mínimos exixibles para o módulo son TODOS os RA cos seus correspondentes CA recollidos no Currículo Formativo para o módulo de

Atención Sanitaria segundo o refricte a lexislación vixente, onde se establece o Título de Técnico en Atención a Persoas en Situación de

Dependencia (DOG nº228 de 29 de novembro de 2012) e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

A distribución para a valoración dos mesmos segundo proba teórica ou proba práctica, están recollidos no APARTADO 2A da presente

programación. As puntuacións mínimas a obter en cada unha de elas se expoñen a continuación.

A proba libre constará  de dúas probas: unha terórica e unha práctica.

É requisito indispensable para acceder a proba práctica, superar a proba teórica cunha nota mínima de 5.00 puntos.

PROBA TEÓRICA:

Esta proba constatará de dous bloques cada un dos cales terá un valor final de 5.00 puntos, sumando ambas a puntuación máxima dun 10.

É indispensable para superar a proba teórica obter unha puntuación mínima dun 2.50 en cada bloque.

A primeira parte desta proba constará de preguntas tipo test, das cales cada pregunta mal contestada penalizará o valor correspondente a metade

de unha correcta. As respostas deberán quedar claramente marcadas no espazo habilitado para tal fin, non dando lugar a ambigüedade. Neste

caso tomarase a pregunta como incorrecta.

A segunda parte desta proba constará de preguntas a desenrolar as cales deberán estar completas para ser válidas.

PROBA PRÁCTICA:

Constará de duas partes, cada un das cales sumará un total de  5.00 puntos.

Para superar esta proba é obrigatorio superar cada parte cunha puntuación mínima de 2.50 puntos.

A primeira desta parte constará da resolución de casos prácticos e/ou indentificación de material e será de forma escrita.

A segunda parte de esta proba constará de técnicas prácticas que se desenrolarán co material dispoñible no aula-taller.

A cualificación final correspondente a este módulo profesional será a medida aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros. No caso das persoas aspirantes que suspenden a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá

asignarse será de catro puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

PROBA TEÓRICA.-

Esta proba constará de dous bloques cada un dos cales terá un valor final de 5,00 puntos, sumando ambas a puntuación máxima dun 10.

É indispensable para superar a proba teórica obter unha puntuación mínima de 2,50 puntos en cada bloque.

O primeiro bloque constará de preguntas tipo test. Cada pregunta mal contestada descontará  o valor correspondente metade dunha pregunta

correcta. As respostas deberán quedar claramente marcadas  non dando lugar a ambigüidade. Neste caso tomarase a pregunta como incorrecta.

O segundo bloque constará de preguntas con resposta redactada de forma clara e lexible.

4.a) Primeira parte da proba
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Queda prohibido o emprego de correctores de todo tipo. En caso de equivocación  escribirase  a palabra NON ao lado da resposta incorrecta e a

palabra  SI ao lado da correcta. En caso de non estar correctamente indicado,a resposta será  incorrecta.

Só se empregarán bolígrafos azuis e negros de tinta imborrable. Queda prohibido o emprego doutras cores ou de lapiceiros.

Non está permitido o emprego de teléfonos móbiles, smartwatch ou cualquer outro dispositivo electrónico.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluir de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as personas 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 sí mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

4.b) Segunda parte da proba

Constará de dúas partes, cada unha das cales sumará un total de 5,00 puntos.

A  primeira parte trátase dunha proba de recoñecemento de material e/ou resolución de casos prácticos de forma escrita.

O/A  alumno/a terá que recoñecer un número determinado de material proposto polo profesor/a e indicar o seu nome e uso. O material poderá ser

do aula-taller ou mediante fotografías.

A  segunda parte  trátase do desenrolo das  técnicas propostas polo profesor. Esta levarase a cabo na aula taller do centro.

Para superar esta proba é obrigatorio superar cada parte cunha puntuación mínima de 2,50 puntos.

Só se empregarán bolígrafos azuis e negros de tinta imborrable. Queda prohibido o emprego doutras cores ou de lapiceiros.

Está totalmente prohibido o emprego de teléfonos móbiles, smartwatch ou caquera outro dispositivo electrónico.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluir de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as personas 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 sí mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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