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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
-Describi-la estructura e funcións da pel.  

-Explica-los signos e síntomas máis comúns que se poden manifestar na 

pel. 

-Explica-los materiais e útiles necesarios para as técnicas de hixiene 

persoal.  

-Precisa-los coidados hixiénicos que necesita un paciente, explicando os 

criterios de selección das técnicas en función do seu estado.  

-Explica-los criterios que permiten clasificar ós pacientes nos graos de 
baixo e medio nivel de dependencia. 

 Analiza-los procedementos técnicos necesario e realiza-la hixiene 
persoal dun paciente ou cliente en función do seu estado, idade e/ou 
situación, informándoo da técnica a realizar e respectando a súa 
intimidade. 

-Describi-los procedementos de recollida de excretas, precisando o 

material necesario para a súa realización, en función do estado ou 

situación do paciente.  

-Explica-lo protocolo de actuación na recollida de ouriños para o control 
da diurese. 

 Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para 
realiza-la recolleita de excretas en función do estado e necesidades do 
paciente ou cliente. 

 Valora-la influencia dos refugallos así como a importancia da súa 
correcta eliminación para evitar a incidencia negativa no medio 
ambiente. 

 Efectua-la recollida de excretas e elabora-lo balance hídrico do 
paciente/cliente. 

-Describi-la estructura e funcións do aparato xenital.  

 

 Analiza–los procedementos necesarios e realiza–la hixiene, 
alimentación e coidados da nai e do neonato segundo os protocolos 
establecidos. 

-Coñecer a estructura e  función de ósos, músculos e articulacións.  

-Explicar la clínica más frecuente que acompaña á  patología 

osteomuscular. 

 Adapta–los protocolos de mobilización e traslado dun paciente ou 
cliente en función do seu estado e necesidades.  

 

 Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas 
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-Interese por realizar correctamente as técnicas de mobilización, para 

evitar danos a sí mesmo e ó paciente.  

-Valoración da mobilización como medida preventiva na formación de 

úlceras e doutras complicacións.  

-Rigor na prevención e tratamento das úlceras por presión.  

-Comprensión da importancia que ten o Auxiliar de Enfermería na 

prevención de úlceras por presión.  

necesidades utilizando os medios de soporte precisos segundo o caso. 
 

-Explica-las características e as indicacións das posicións anatómicas. 

máis frecuentes para a exploración e/ou a intervención do paciente.  

-Realiza-la preparación dos materiais utilizados nas diferentes técnicas 

exploratorias.  

-Explica-las características e as indicacións das posicións anatómicas 

máis frecuentes para a exploración e/ou a intervención do paciente.  

-Realiza-la preparación dos materiais utilizados nas diferentes técnicas 

exploratorias.   

-Delimita-las zonas anatómicas máis frecuentes para a medición das 

constantes vitais e o material necesario. 

-Describi-la estructura das vías respiratorias e pulmóns.  

-Explica-lo proceso da respiración.  

-Identifica-la clínica que acompaña á patoloxía respiratória. 

-Delimita-las zonas anatómicas máis frecuentes para a medición das 

constantes vitais e o material necesario. 

 Analizar e prepara–los procedementos técnicos necesarios para 
facilita–la observación e/ou exploración médica dun paciente ou 
cliente en función do seu estado e condicións físicas tanto en atención 
hospitalaria como domiciliaria.  

 

 Realiza-la toma de constantes vitais e efectua-lo seu rexistro gráfico. 
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-Describi-la estructura e compoñentes do aparato dixestivo. 

-Explica-lo proceso da dixestión.  

-Precisa-los signos e síntomas que se manifestan no aparato dixestivo.  

-Identifica-lo material necesario para a administración de dieta enteral 

e parenteral, sinalando en qué situación se utiliza cada unha delas. 

 

 Identifica-las diferentes técnicas de administración de dietas que 
permitan manter nos pacientes unha nutrición adecuada. Administra-
la alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
CONTIDOS DE REFORZO E DE AMPLIACIÓN 

-Realización de probas escritas, actividades e cuestionarios. 
-Entrega de exercicios que lles solicita o profesor. 
-Presentación dos traballos por grupos ou individuais nos plazos 
establecidos polo profesor. 
-Responder con regularidade as cuestións ou propostas feitas polo 
profesor. 

A finalidade do procedemento será sempre reforzar os contidos e 
amplialos na medida do posible sempre adaptándoos as circunstancias 
individuais de cada alumno. 
CONTIDOS A RECUPERAR 
Proba oral por parellas da mesma clase, previa aceptación do alumnado, 
por videoconferencia. 

Instrumentos: 
PARA OS CONTIDOS DE REFORZO E DE AMPLIACIÓN 

-Realización de cuestionarios, exercicios e visualización de materiais 
audiovisuais que se valorarán para a nota final. 

PARA OS CONTIDOS DE RECUPERACIÓN 
-Presentar con regularidade os exercicios ou cuestionarios postos polo 
profesor e facelos correctamente. 
-Proba oral por parellas da mesma clase, previa aceptación do alumnado, 
por videoconferencia. 

Se a situación sanitaria o permite e volvemos as aulas presenciais no 
centro poderase facer unha proba escrita e varias probas prácticas.  

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
 1. Alumnos con pérdida de evaluación contínua: 
Se a situación sanitaria o permite, realización dos exames teórico e 
prácticos presenciais no Centro educativo na última 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 a obtida nestes exames. 
 A nota terá un valor dun 50% a proba escrita e un 50%  a proba práctica se 
se fai nas instalacións do centro. 
Se non se pode acudir o centro a nota será a obtida no exame oral por 
videochamada. 
A non presentación na data e hora acordada para a realización do exame 
supoñerá unha nota de cero no mesmo. 

2.   2.Alumnos coa segunda avaliación aprobada:  
a  A nota final será a que corresponda coa segunda avaliación. Esta nota 

poderá ser mellorada ata un máximo de dous puntos polo traballo 
realizado telemáticamente, nos tempos establecidos polo profesor e a 
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correcta e amplia elaboración dos mesmos, durante o terceiro trimestre. 
3. Alumnos coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa:  
O alumno terá que realizar a/as recuperacións das avaliacións que teña 
suspensas que consistirán en: 

a. Presentacións de actividades dos grupos de recuperacións nos 
tempos establecidos polo profesor a través da plataforma Edmodo, 
do correo electrónico ou do teléfono móbil: ata un 20% da nota. 

b. Probas orais por videoconferencia (Webex ou Skype). Se a situación 
sanitaria o permite realización de probas escritas e prácticas 
presenciais: ata un 80% da nota, sendo un 40% a proba teórico e un 
40% a proba práctica na aula taller no caso de poder acudir o centro. 
Se non se pode ir o centro será un 80% o valor do exame oral por 
videochamada. 

 Será necesario alcanzar a nota dun 5 para facer a media coas actividades. 
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  

 As actividades a levar a cabo na terceira avaliación consistirán na 
recuperación, reforzo e ampliación dos contidos adaptándoas as 
necesidades individuais de cada alumno coa  finalidade de 
conseguir os obxetivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo no ciclo que están a cursar. 

 As actividades consistirán en traballos colectivos ou individuais 
según as posibilidades de cada alumno, resumes, esquemas, 
exercicios, casos prácticos, probas tipos test e búsqueda de 
información relacionada coa materia. Os alumnos deberán 
entregar as actividades nun plazo estipulado e flexible ofrecendo 
máis tempo se as necesidades individuais do alumno son 
expresadas e xustificadas. 

 O profesor revisará todos os exercicios plantexando modificacións, 
melloras  ou cambios necesarios, contestando todas as dúbidas 
expresadas polo alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O profesor fará as explicacións, reforzo,  recuperacións, aclaracións 
de dúbidas que sexan necesarias mediante os medios que lle 
permitan contactar co alumno: 

-Plataformas educativas como Edmodo. 
-Correo electrónico. 
-Grabacións de voz individuais ou colectivas. 
-Videoconferencia. 
-Teléfono móbil. 

 O profesor irá correxindo os exercicios que os alumnos deberán 
realizar e posteriormente enviará as correccións e planteamentos 
individuais ou colectivos con aclaracións de dúbidas. 

 Da misma maneira, o profesor realizará grupos aparte de reforzo, 
repaso e planteamento de dúbidas  para a recuperación das 
evaluacións non superadas ou para aqueles alumnos que 
habéndo superado a evaluación se lle aconselle reforzar a 
materia. O profesor irá poñendo exercicios e casos prácticos 
aclarando todas a dúbidas plantexadas polo alumnado. 

Esta metodoloxía será necesaria  para que o alumno poida alcanzar os 
obxetivos fundamentais e as competencias profesionais do módulo e 
do ciclo formativo. 
O profesor incentivará e fomentará o desenvolvemento das tarefas do 
alumnado e flexibilizará de forma colectiva e individual a entrega dos 
exercicios ou traballos adpatándoas as necesidades que o alumno 
precise. 
Os alumnos que non contesten ou non se poñan en contacto para a 
entrega de tarefas pertinentes serán chamados ou avisados por 
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calquera dos recursos dispoñibles. 

Materiais e recursos 

 Materiais: 
- Documentos audiovisuais e documentos de elaboración polo 
profesor.    

 Recursos: 
-Libro de texto e  libro de texto dixital. 
-Ordenador, tablet ou móbil. 
-Videoconferencias por ordenador ou móbil. 
-Correo electrónico. 
-Plataforma Edmodo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumno e a súa familia será informado a través dos medios 
necesarios de que a programación didáctica do curso 2019-2020  está 
publicada na páxina web do centro 

Publicidade  
A adaptación da programación didáctica do curso 2019-2020 será 
publicada na páxina web do centro 


