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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Defini-la Psicoloxía como ciencia. 

Explica-lo proceso de saúde e a súa 
relación cos procesos biolóxicos e 
psicolóxicos, para coñecer os 
factores que poidan incidir 
negativamente no paciente,e a súas 
formas de corrección. 

Coñecer as bases biolóxicas da conducta. 

Enumerar e describi-las diferentes partes do sistema nervioso e do 
sistema endocrino.  

Distinguir sensación de percepción. 

Identificar e describi-los diferentes procesos cognitivos. 

Coñecer os diferentes procesos de aprendizaxes.  

Diferenciar as técnicas de aumentar e disminuir conductas e valorar 
cal debemos aplicar en cada caso e como facelo. 

Describir cada unha das diferentes teorías psicolóxicas da 
personalidade.  

Explica-los aspectos xerais das 
teorías psicolóxicas existentes 
sobre a formación e 
desenvolvemento da personalidade 
para comprende-las distintas 
reaccións das persoas. 

Explica-las diferencias entre personalidade, temperamento e 
carácter. 

Coñecer os autores de cada unha das teorías psicolóxicas da 
personalidade. 

Identifica-los distintos tipos de ferramentas para a avaliación da 
personalidade. 

Coñecer as características comúns dos mecanismos de defensa.  

Describi-los principais mecanismos de defensa ante situacións 
conflictivas. 

Especifica-las características comúns dos anciáns.  

Analiza-las características 
físiopatolóxicas e os aspectos 
psicolóxicos dos anciáns 
procurando as pautas de conducta 
máis axeitadas que se deben aplicar 
no medio xeriátrico. 

Coñecer as diferentes clasificacións dos anciáns e as características 
de cada unha de elas.  

Determinar os cambios biolóxicos, psicolóxicos e sociais asociados ó 
envellecemento.  

Coñecer as diferentes fases e escalas da valoración xeriátrica, 
biolóxica, funcional, psicolóxica e social.  
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Describi-los problemas psicolóxicos asociados ó envellecer.  
Analiza-las características 
físiopatolóxicas e os aspectos 
psicolóxicos dos anciáns 
procurando as pautas de conducta 
máis axeitadas que se deben aplicar 
no medio xeriátrico. 

Identificar os diferentes recursos sociais dispoñibles para os anciáns.  

Elabora-los obxectivos e actividades da  intervención con pacientes 
xeriátricos. 

Coñecer as fases do Alzheimer e as actuacións axeitadas en cada 
unha delas. 

Explica-las características principais da relación sanitaria. 
Explica-la relación paciente 
sanitario indicando as 
características máis salientables e 
os factores que a poden alterar, así 
como as medidas destinadas a 
mellorala ou reforzala. 

 

 

Identificar as actitudes e técnicas imprescindibles na relación 
sanitaria. 

Diferenciar as diferentes fases na relación de axuda.  

Nomea-los aspectos individuais e profesionais do auxiliar de 
enfermería que inflúen na relación co paciente. 

Coñece-las posibles reaccións emocionais defensivas dos 
profesionais ante o sufrimento e a enfermidade. 

Diferencia-la  vivencia da enfermidade en cada unha das etapas 
vitais.  

Explica-las características 
físiopatolóxicas e as peculiaridades 
psicolóxicas dos diferentes 
colectivos segundo idade e 
características especias do seu 
estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse 
co eles.  
 

Prestar apoio psicolóxico adecuado 
tanto ós pacientes como ós seus 
familiares e achegados, 
comprendendo a importancia de 
esta acción para mellorar a relación 
paciente sanitario e o benestar 
psíquico do propio enfermo e o seu 
contorno afectivo. 

Explica-los factores que inflúen na enfermidade e na hospitalización.  

Describi-los aspectos que inflúen nas repercusións psicolóxicas da 
hospitalización dos nenos. 

Identifica-las reaccións normais e patolóxicas dos nenos e dos 
adolescentes, e das súas familias, á hospitalización.  

Diferenciar o apoio psicolóxico necesario dependendo da idade do 
paciente.  

Coñecer os principais autores e teorías do desenvolvemento. 

Describi-las características xerais das diferentes etapas evolutivas. 

Enumerar e explica-las características principais da adolescencia. 

Amosar actitudes adecuadas nas representacións de actuación 
profesional co paciente adolescente. 
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Explica-las características e necesidades específicas dos 
adolescentes como pacientes. 

Explica-las características 
físiopatolóxicas e as peculiaridades 
psicolóxicas dos diferentes 
colectivos segundo idade e 
características especias do seu 
estado de saúde e selecciona-los 
modos adecuados de relacionarse 
co eles.  

Prestar apoio psicolóxico adecuado 
tanto ós pacientes como ós seus 
familiares e achegados, 
comprendendo a importancia de 
esta acción para mellorar a relación 
paciente sanitario e o benestar 
psíquico do propio enfermo e o seu 
contorno afectivo. 

Coñecer os problemas sanitarios máis frecuentes en nenos e 
adolescentes. 

Elabora-los obxectivos e actitudes da súa intervención con pacientes 
crónicos. 

Afrontar distintas situacións de 
relación con pacientes con 
características físiopatolóxicas 
peculiares ou de patoloxía especial 
aplicando as pautas de conducta 
indicadas en cada caso.  

 

   Explica-los programas de promoción 
da saúde na prevención de 
enfermidades específicas para 
diminuír a súa incidencia na 
poboación xeral. 

Identifica-la repercusión da enfermidade nos pacientes crónicos. 

Afrontar diversas situacións de relación con pacientes con 
características fisiopatológicas peculiares ou patoloxía especial. 

Elaborar un resumo sobre os factores de risco e conduta a seguir 
con pacientes portadores de VIH. 

Definir as características xerais do Cancro. 

Coñecer os diferentes tratamentos en oncoloxía, e as repercusións 
que teñen na saúde dos pacientes.  

Explica-las diferentes medidas de prevención do cancro. 

Identificar os factores de riesgo nos diferentes cancros.  

Describi-las consecuencias psicosociais do cancro.  

Coñecer os diferentes coidados sanitarios que precisa o paciente 
oncoloxico. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: 

  Presentación de traballos. 
  Realización de resumes e esquemas. 
 Realización de probas teóricas. 
 Resolución de cuestións teóricas e de casos prácticos. 

Instrumentos: 
 Probas escritas e orais mediante videoconferencia. Se a situación 

sanitaria o permite realización de probas escritas presenciais. 
 Listas de cotexo. 
 Táboas de observación. 
 Análise de tarefas: se comprobará o desenvolvemento do alumno 

na resolución das actividades propostas polo docente. 

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
1.-Alumnos con pérdida de avaliación continua: Se a situación sanitaria 
o permite, realización dos exames presenciais no Centro educativo na 
ultima semana de maio. Se non se pode realizar presencial realizarase 
telemáticamente  a través de videoconferencia (Webex ou 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.- Alumnos coa segunda avaliación aprobada: a nota final será a obtida 
na segunda avaliación que poderá verse incrementada nun máximo de 
ata 2 puntos polo traballo realizado telemáticamente, sempre e cando 
presentara os traballos de forma regular durante todo o terceiro 
trimestre. 
3.- Alumnos coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa: se 
respetará a nota da avaliación aprobada, e terá que realizar a/as 
recuperacións das avaliacións suspensas que consistirán en: 

a.- Presentacións de actividades de forma regular a través da 
plataforma Edmodo, do correo electrónico ou do teléfono móbil: 
ata un 25% da nota. 
b.- Probas orais por videoconferencia (Webex ou Skype). Se a 
situación sanitaria o permite realización de probas escritas 
presenciais: ata un 75% da nota. Será necesario unha nota mínima 
dun 4 para facer a media coas actividades. 
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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 a segunda 
avaliación. A nota final calcularase seguindo os mesmos criterios que no 
punto 3. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos dos CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos ca materia pendente.  
 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnos ca materia pendente.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnos ca materia pendente.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Realizaranse subgrupos por avaliacións, para que os alumnos se 
centren na materia a recuperar, facilitándolles actividades 
específicas de recuperación e repaso para cada caso. As actividades 
están centradas en alcanzar os obxectivos fundamentais e as 
competencias profesionais do módulo e do ciclo a cursar.  

 Estas actividades de  recuperación, repaso e reforzo consistirán en 
realización de resumes, exercicios e traballos que deben presentar 
regularmente, no prazo estipulado polo profesor.  

   Tamén se incluirán videoconferencias nas que o  profesor repasará 
a materia. Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como 
as súas condicións de conectividade. 

 As actividades de ampliación serán explicacións en textos, 
grabacións de voz ou vídeos que amplían contidos que serán 
revisados polos alumnos. O profesor solventará as dudas precisas e 
se traballará posteriormente sobre exercicios propostos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 A metodoloxía consistirá en que o profesor realizará as explicacións 
e resolución das dúbidas que sexan necesarias mediante os medios 
que lle permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, grupos 
de Whatsapp, correo electrónico, videoconferencia ou por calquera 
plataforma educativa como edmodo. 

 O profesor correxirá os exercicios e traballos que o alumno deberá 
realizar e que serán necesarios para que o alumno poida alcanzar os 
obxetivos fundamentais e as competencias profesionais do módulo 
e do ciclo formativo. 

Materiais e recursos 

 Os materiais  utilizados nas actividades do 3º trimestre son, ademais 
dos libros de texto,  libro de texto dixital, documentos textuais e 
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos 
distintos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales 
materiais inciden na adquisición das competencias básicas. 

 Usamos como recursos ordenadores, tablet, móbil, aplicacións 
informáticas como (videoconferencias, correo electrónico, 
presentacións, etc.) 

 



 
 
 

  
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: CPR SAN MIGUEL 
CURSO: CFGM DE T.C.A.E 

MATERIA: PROMOCIÓN DA SAÚDE E APOIO 
PSICOLÓXICO Ó PACIENTE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Informaremos o alumno e as familias que a  programación didáctica 
do curso 2019-2020 está publicada na páxina web do centro. O 
contacto co alumnado e familias será  a través do correo electrónico 
ou teléfono. 

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


