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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  

-Enumerar os membros e competencias de cada un dos membros do equipo de 

saúde dental. 

-Coñecer as diferentes disciplinas en odontoloxía. 

-Coñecer os dereitos e deberes dos pacientes no consultorio dental. 

-Analizar a información recollida no consentimento informado. 

-Coñecer as habilidades do asistente dental dentro do equipo de saúde 

bucodental. 

-Describir as áreas dun consultorio dental, a ubicación adecuada e as funcións a 

desenvolver. 

-Caracterizar o proceso de cita nas consultas de odontoloxía. 

-Describir as características e o procedemento de uso da cadeira dental e dos 

equipos asociados. 

-Explicar o tipo de instrumentos rotativos, o seu funcionamento e as 

indicacións para o seu uso. 

 

Analizar as características de dous equipos e instrumentos dentais, realizando as 
operacións necesarias para a preparación e dispensación de instrumentos dentais e a 

prestación de apoio durante os labores dentais. 

- Encher adecuadamente a historia clínica dental, cos datos facilitados polo  
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dentista, a partir das probas de exploración e diagnóstico complementarias dun 

suposto paciente. 

- Preparar os instrumentos e equipos necesarios para levar a cabo a 

exploración. 

- Elixir os elementos materiais necesarios para obter rexistros radiográficos da 

boca, enumerándoos segundo o tipo de proxección e a área anatómica 

examinada. 

- Especificar e, se é o caso, aplicar as normas xerais e persoais de protección 

radiolóxica nas consultas orais, describindo os elementos necesarios en función 

dos distintos tipos de radiografías dentais. 

 

Analizar as características de dous instrumentos e equipamentos dentais, realizando as 

operacións necesarias para a preparación e dispensación de instrumentos dentais e a 

prestación de apoio durante a atención oral. Explique as características de dous tipos 

diferentes de películas radiográficas empregadas en equipos de diagnóstico oral, 

especificando ou apropiado segundo o tipo de exame. 
 

- Identificar, nun modelo anatómico e / ou de imaxe, a localización dos ósos, os 

músculos da cabeza e as súas relacións. 

- Explicar o papel dos senus paranasais. 

- Relacionar os movementos mandibulares coas estruturas implicadas. 

- Describir as características anatomofisiolóxicas da innervación do aparello 

estomatognático. 

Analizar as necesidades de coidado físico e psicolóxico que hai que ter en conta 

durante o proceso de intervención dental segundo o tipo de paciente 
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- Describe, a través de referencias espaciais e / ou topográficas, os límites dos 

elementos anatómicos presentes na boca. 

- Identificar a situación das glándulas salivares e a relación da saliva co 

mantemento da saúde oral. 

- Identificar a acción dos fármacos habituais na odontoloxía. 

- Describir as características anatomofisiolóxicas da innervación do aparello 

estomatognático. 

- Explique as accións e indicacións que deben cumprir os anestésicos de uso 

común na cavidade oral. 

- Seleccionar o material e os instrumentos necesarios para realizar anestesia 

local, na cavidade oral, segundo a técnica empregada. 

- Diferenciar os distintos tipos de anestésicos. 

- Enumerar as principais complicacións que poden producirse durante a 

realización dunha técnica de anestesia local. 

Analiza as necesidades de coidado físico e psicolóxico que hai que ter en conta 

durante o proceso de intervención dental segundo o tipo de paciente. 

 

- Explicar as medidas preventivas para o control da carie e enfermidade 

periodontal. 

Analizar as necesidades de coidado físico e psicolóxico que hai que ter en conta 

durante o proceso de intervención dental segundo o tipo de paciente. Analizar os 
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- Realizar adecuadamente técnicas de hixiene bucal. 

- Coñecer os elementos (instrumentos e materiais) necesarios para levar a cabo 

correctamente diferentes técnicas de hixiene bucal en función das 

características dentais particulares do paciente / cliente. 

- Identificar as formas habituais de presentación de flúor, o seu mecanismo de 

acción e aplicación. 

- Prepare o material e os instrumentos necesarios para realizar un selo de fisura. 

- Describir as medidas preventivas para alteracións en oclusión e cancro oral. 

procedementos técnicos necesarios para a preparación e conservación de materiais 

dentais que permitan o uso / aplicación directa do polo opcional 

 

Esta programación é dun módulo de 1º de TCAE. 

Vanse considerar imprescindibles para a recuperación do módulo, os mínimos esixibles que aparecen na programación dentro dos criterios de avaliación. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos:  a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración 
que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 

trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Terán carácter diagnóstico e formativo.  

 

2ª AVALIACIÓN: 

- Probas de forma telemática a través da plataforma skype, edmodo, si dese 
problemas usaremos cisco webex, para recuperar a 2 avaliación. Con tempo de 

inicio e remate. 

             Os alumnos foron avisados previamente.  

- Grupo de difusión cos alumnos/as para poder comunicarnos.  

- Repasos online vía skype, con dúbidas que poidan xurdir. 

- Enquisa primeiro para saber se lles parecía ben ese sistema por las dificultades 
de conexión que puidese existir.  

- Nas probas orais de forma telemática terá que estar presente outra alumna ou 

un profesor,  mentres se lle fai a proba. Nas probas tipo test, terán un tempo 
limitado para enviarme as respostas. Se o test é de 50 preguntas variadas terán 

40 minutos. 

 

Instrumentos: os instrumentos de avaliación son moi diferentes e estarán 

adaptados ao alumnado. Utilizamos a plataforma edmodo, o uso de plataformas de 

videochamada (Skype, wasap, etc), o correo electrónico así como o teléfono móbil 
e fixo,sempre que sexa preciso. 

 

Cualificación 
final 

A nota final do alumno será. 

 

a) Se aprobou a segunda avaliación: 

 
Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida da media entre a 1 e 

a 2ª avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 

telemática mente durante o período de confinamento, 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.  
 

b) Os que teñen o módulo suspenso na 1ª e/ou na 2ª avaliación serán 

valorados da seguinte forma:  

 

- 70% proba escrita, que consistirá en una batería de preguntas cortas, verdadeiro 

e falso, tipo test (cun tempo limitado), sempre que sexa posible polos mesmos 

medios utilizados durante o estado de alarma. 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. 

- 30% valoración das actividades entregadas polo alumnado de forma diaria que 

foron presentadas de forma regular, polos mesmos medios utilizados durante o 
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estado de alarma durante o terceiro trimestre, no tempo estipulado para iso e 

pola súa aptitude, xa que é un ciclo que necesita enfrontarse a circunstancias 

extraordinarias e deben saber responder a elas de forma adecuada. cun 

máximo de faltas non xustificadas dun 10% da carga horaria do módulo. 

 

 

c) Alumnos con perda de avaliación continua:  

 

Alumnos con perda de avaliación continua: Se a situación sanitaria o 
permite, realización dos exames teóricos e prácticos presenciais no 
Centro educativo na última 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.  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos do ciclo medio TCAE non teñen proba extraordinaria de setembro. 

 
 
 

Alumnado 
de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 
As actividades de ampliación serán explicacións en textos ou vídeos, 

diapositivas  con imaxes, audios, correos que amplían contidos que serán 

revisados polos alumnos. O profesor solventará as dúbidas precisas e se 
traballará posteriormente sobre exercicios propostos.  

 

Faranse subgrupos cos alumnos dependendo da avaliación suspensas e así 
poden centrarse en cada avaliación. Se enviarán tarefas centradas en cada 

avaliación. 

 

Así mesmo, en setembro, antes de comezo da FCT incorporarei actividades 

intensivas de formación práctica, que garantan a consecución dos resultados de 

aprendizaxe afectados pola situación do terceiro trimestre do presente curso, 

por parte de todo o alumnado. 

 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

 

- Seguiremos o horario das clases presenciais, e cando comecen 
mandaremos unha notificación ó grupo de difusión, para dicirlles que xa 

foron subidos os audios e os arquivos explicativos á plataforma edmodo. 

Como hai alumnos que non teñen wifi (teñen datos) e non lles abre a 
plataforma edmodo, enviaremos o mesmo, polo grupo de difusión, e os 

arquivos polo correo electrónico.   

 
- Para facer as tarefas daráselles un tempo para entregalos. 

 

- Se en algún momento non devolven as tarefas o non contestan os wasap do 

grupo de difusión, mandaremos  unha mensaxe privada ou chamaremos por 
teléfono para saber si están ven.  

 

- Gravaremos vídeos explicativos nos que apareza o profesor explicando as 
clases de reforzo e ampliación.  

 

- O último día de cada semana enviaremos unha foto, polo grupo de 

difusión, das tarefas que lle falta a cada uno e tamén para que no se 

perdan, un resumen dos audios e arquivos subidos ás distintas plataformas. 

 

 

 

 

Materiais e 
recursos 

 
- Edmodo para enviar as tarefas, os audios explicativos cas actividades 

de reforzo e ampliación, os PDF e arquivos varios necesarios para 

entender o que se lles explica. 
 

- Grupos de difusión de wasap. Para que os alumnos remitan as tarefas.  

 

- Correo electrónico para transmitirlles a información dada pola 
Dirección do Centro Educativo con acuse de recibo para saber si recibiu 

a información. E para aqueles que teñen mala wifi e non poden traballar 

ven coas plataformas.  
 

- Skype: para impartir as clases de dúbidas. 
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- Libro de texto propio do alumno e libro dixital proporcionado polas 

editoriais. 
 

- Proxector, ordenador, punteiro láser. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Informaremos ao alumnado e as familias, de que a programación 

didáctica do curso 2019-2020 está publicada na páxina web do centro 

mediante o correo electrónico con acuse de recibo, o wasap e 

mediante o teléfono.  

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

 
 
 


