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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 1 

CURSO: CFGM DE T.C.A.E. 
MATERIA: OPERACIONES ADM Y DOC. SANITARIA 
DATA: 12/05/2020  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: CPR SAN  MIGUEL 1 
CURSO: TCAE 

MATERIA: OPERACIÓN S ADM E DOC SANIT 
 

  

 

 
 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: CPR SAN  MIGUEL 1 
CURSO: TCAE 

MATERIA: OPERACIÓN S ADM E DOC SANITARIA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explica-lo concepto de saúde establecendo relación cos  factores que a 

condicionan 

Coñecer e interpretar os distintos indicadores de saúde. 

Diferenciar os niveis de  prevención na saúde. 

Diferencia-los dous niveis de asistencia sanitaria. 

Relacionar cada nivel cos lugares onde se aplica a asistencia sanitaria. 

Enumera-los diferentes tipos de hospital. 

Coñecer e clasifica-los servizos fundamentais do hospital. 

Realizar un organigrama do persoal de enfermería. 

Explica-la estrutura do sistema sanitario españo. 

Relaciona-lo sistema coa súa modo de financiamento. 

Enumerar vantaxes e inconvenientes das entidades sanitarias privadas 

Diferenciar claramente área e zona básica de saúde. 

Explica-las formas de xestión sanitaria intermedias entre pública e 

privada. 

Os distintos indicadores de saúde. 

A importancia da prevención na saúde. 

 

Identificar diferentes tipos de servicios ou de institucións sanitarias estatais e 
da Comunidade Autónoma Galega para diferencia-los distintos niveis de 
asistencia que ofrece 
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Interpreta-los documentos sanitarios indicando de cada un a súa 

finalidade. 

Enumera-los ítems de identificación persoal, da institución e do servizo 

de referencia que son necesarios para citar ou solicitar probas 

complementarias ós pacientes. 

Enumera-los documentos pertencentes a historia clínica hospitalaria, 

destacando os de enfermería. 

Diferenciar historia clínica e non clínica. 

 

Identifica–los diferentes tipos de documentación clínica e relacionalos coas 
súas aplicacións segundo os protocolos establecidos. 

Enumera-las tarefas máis importantes do auxiliar relacionadas coa 

xestión informática dos datos. 

 

Cubrir e tramitar documentos clínicos e non clínicos aplicando medios, se é o 
caso, informáticos específicos dos servicios sanitarios. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: 

•  Presentación de traballos escritos . 

•  Realización de exercicios e mapas conceptuais. 

• Entregas de Cuestionarios. 

• Resolución de cuestiones teóricas e de casos prácticos. 
 

  

Instrumentos: 
 
Para levar un cabo este proceso de avaliación empregar os seguintes 
procedementos e instrumentos: 
 a) Observación por parte do profesor de:  
 o grao de adquisición de coñecementos e habilidades dos alumnos e o 
grao de participación, así como a evolución do proceso de aprendizaxe ao 
longo do curso. 
b)  Análise de tarefas: 
 comprobaremos o desenvolvemento e resolución de todas as actividades 
e traballos realizados polo alumnado.   
c)Probas de avaliación : Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios e 
exercicios) sempre que sexa posible por videoconferencia ou correo 
electrónico con tempo de inicio e remate, e de non ser posible por ningún 
dos medios anteriores,  probas orais por teléfono. E se a situación sanitaria 
o permite realización de probas escritas presenciais. 
 

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
1-Alumnos con pérdida de avaliación continua: Se a situación sanitaria o 
permite, realización dos exames teóricos e prácticos presenciais no Centro 
educativo na ultima semana de maio. Si no se pode realizar presencial 
realizarase telemática mente  a través de videoconferencia (webex o 
skype)nas mesmas datas e horas. A nota será obtida nestes exames. A no 
presentación na data e hora acordada para a realización do exame 
supoñerá unha nota de cero no mesmo. 
2.- Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda 
avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 
telemática mente, sempre e cando presentara os traballos diarios de 
forma regular durante todo o terceiro trimestre, cun máximo de faltas non 
xustificadas dun 10% da carga horaria do módulo. 
3.- Si ten suspensa a primeira e/ou a segunda avaliación: terá que realizar 
a/as recuperacións de ditas avaliacións que consistirán en: 
a.- Presentacións de traballos de forma regular a través da plataforma 
edmodo, do correo electrónico ou do teléfono móbil: ata un 30% da nota. 
b.- Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios e exercicios) sempre 
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que sexa posible por videoconferencia ou correo electrónico con tempo de 
inicio e remate, e de non ser posible por ningún dos medios anteriores,  
probas orais por teléfono, e se a situación sanitaria o permite realización 
de probas escritas presenciais: ata un 50% da nota. 
c.- Valoración das actividades entregadas polos alumnos con regularidade: 
participación, traballo diario, interese e realización de exercicios durante 
todo o terceiro trimestre: ata un 20% da nota. 
4.- Se a situación sanitaria o permite, realización de probas extraordinarias 
escritas presenciais no Centro educativo para aqueles alumnos que non 
conseguiron recuperar a primeira e/ou segunda avaliación por medios 
online. A nota final sería un máximo de 5 puntos coa posibilidade de 
sumarlle 2 puntos polos traballos do apartado 2.c e non se terían en conta 
as notas suspensas anteriores.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos dos CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades de ampliación: explicacións de contidos non 
impartidos nas aulas  en textos e material didáctico eleborado 
polo profesor a través da  plataforma edmodo e/ou correo 
electrónico 

 

• Realizaranse actividades  de recuperación ,repaso, reforzo e 
ampliación: 
Exercicios, cuestións ,  mapas conceptuais e probas escritas ou 
orais. 

 

• Correccións e comentario dos exercicios e  dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Envío de explicacións mediante textos, vídeos ou tutoriais a 
través da plataforma edmodo ou email. 

 

• Envío de cuestionarios e propostas de traballo para a 
ampliación, reforzo  e recuperación dos contidos. 

 

• Envío e comentario das correccións  
 

• Realización de probas de recuperación que poderán ser escritas 
ou orais e a través do medio dispoñible e máis axeitado: 
plataforma educativa Edmodo, aplicación webex, correo 
electrónico ou teléfono mobil. 

 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto 
Material didáctico elaborado polo profesor. 

  Ordenador, móbil, plataformas e aplicacións informáticas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Plataforma edmodo , correo electrónico e teléfono. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


