
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Politécnico de Santiago 2022/202315015767 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SEA Química e saúde ambiental Ciclos
formativos de
grao superior

CSSEA04Seguridade e medio
ambiente

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1554 Unidade de saúde ambiental 02022/2023 087

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ AGUSTI

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Identifica obxectivos e funcións da unidade de saúde ambiental, relacionando a prestación de servizos coa estrutura organizativa do sector sanitario

RA2 - Xestiona a documentación técnica da unidade, utilizando programas de xestión documental e sistemas de rexistro e arquivamento

RA3 - Xestiona os recursos materiais de unidades de saúde ambiental, aplicando técnicas de loxística

RA4 - Realiza a preparación e a posta en marcha de equipamentos da unidade de saúde ambiental, e programa as súas actividades de funcionamento e
de mantemento

RA5 - Elabora informes e resumos de actividade da unidade de saúde ambiental, utilizando métodos de tratamento de datos e aplicacións informáticas

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os trazos fundamentais do sistema sanitario español, salientando as particularidades dos sectores público e privado

CA1.2 Relacionáronse as competencias de ámbito sanitario galego coas das administracións públicas do Estado e da Unión Europea

CA1.3 Especificáronse as competencias de saúde ambiental de cada Administración

CA1.4 Describiuse a estrutura organizativa e funcional dos centros, das unidades e dos servizos de saúde ambiental

CA1.5 Identificáronse os servizos de sanidade ambiental

CA1.6 Describiuse o proceso de prestación do servizo nunha unidade de saúde ambiental

CA1.7 Explicáronse as funcións e as competencias do técnico Superior en Química e Saúde Ambiental

CA1.8 Analizouse a normativa de saúde ambiental e ambiente

CA2.1 Clasificáronse documentos en función das actividades da unidade

CA2.2 Identificáronse as características dos documentos utilizados na unidade

CA2.3 Establecéronse os fluxos de tramitación de documentos na unidade

CA2.6 Arquiváronse e cuestionáronse documentos seguindo as normas establecidas

CA2.7 Xestionouse a documentación respectando a confidencialidade dos datos e o segredo profesional

CA3.1 Identificáronse os recursos materiais necesarios segundo as características da unidade de saúde ambiental

CA3.2 Confeccionáronse pedidos de materiais e outros elementos tendo en conta protocolos establecidos

CA3.3 Recibiuse o pedido e comprobáronse as condicións dos produtos

CA3.4 Seleccionáronse métodos e condicións de almacenamento e conservación dos produtos e dos materiais

CA3.5 Aplicáronse criterios de orde na xestión dos recursos materiais das unidades de saúde ambiental
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Establecéronse criterios para o control de existencias

CA3.10 Seguíronse as normas de seguridade e hixiene na xestión dos recursos materiais das unidades de saúde ambiental

CA4.1 Identificáronse as características técnicas, as funcións e as condicións de uso dos equipamentos da unidade de saúde ambiental

CA4.2 Interpretáronse instrucións e fichas de seguridade de equipamentos para manter as condicións de uso

CA4.3 Verificáronse e calibráronse os equipamentos da unidade de saúde ambiental segundo os procedementos establecidos

CA4.4 Programáronse e realizáronse actividades de limpeza, desinfección e esterilización seguindo os protocolos establecidos

CA4.5 Elaborouse un plan de revisións de equipamentos da unidade de saúde ambiental

CA4.6 Realizáronse actividades de mantemento e reparación básica de equipamentos da unidade de saúde ambiental seguindo os procedementos
normalizados de traballo

CA4.8 Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais asociadas ao manexo do equipamento da unidade de saúde ambiental

CA5.1 Mantivéronse operativas e actualizadas as bases de datos relacionadas coas actividades da unidade de saúde ambiental

CA5.2 Definíronse formatos de presentación da información tendo en conta o tipo e a finalidade da información, e as características do programa
informático utilizado

CA5.3 Seguíronse os procedementos e os códigos establecidos no rexistro de actividades

CA5.4 Identificáronse métodos de avaliación de datos obtidos

CA5.5 Aplicáronse procedementos de tabulación de datos

CA5.8 Comparáronse os resultados obtidos cos doutras actividades

CA5.9 Respectáronse os protocolos e as normas de traballo establecidos

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

RA2 - Xestiona a documentación técnica da unidade, utilizando programas de xestión documental e sistemas de rexistro e arquivamento

RA3 - Xestiona os recursos materiais de unidades de saúde ambiental, aplicando técnicas de loxística

RA4 - Realiza a preparación e a posta en marcha de equipamentos da unidade de saúde ambiental, e programa as súas actividades de funcionamento e
de mantemento

RA5 - Elabora informes e resumos de actividade da unidade de saúde ambiental, utilizando métodos de tratamento de datos e aplicacións informáticas

Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Cubríronse documentos seguindo os protocolos establecidos
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CA2.5 Aplicáronse os sistemas de codificación e rexistro da documentación segundo a súa finalidade, seguindo os protocolos da unidade

CA2.8 Utilizáronse programas informáticos de xestión de documentos na unidade

CA3.7 Realizouse o control de existencias

CA3.8 Realizouse o inventario de materiais

CA3.9 Utilizáronse programas informáticos de xestión e control de almacén

CA3.10 Seguíronse as normas de seguridade e hixiene na xestión dos recursos materiais das unidades de saúde ambiental

CA4.6 Realizáronse actividades de mantemento e reparación básica de equipamentos da unidade de saúde ambiental seguindo os procedementos
normalizados de traballo

CA4.7 Cubríronse os documentos do sistema de calidade referentes ao mantemento e á calibración dos equipamentos

CA4.8 Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais asociadas ao manexo do equipamento da unidade de saúde ambiental

CA5.2 Definíronse formatos de presentación da información tendo en conta o tipo e a finalidade da información, e as características do programa
informático utilizado

CA5.5 Aplicáronse procedementos de tabulación de datos

CA5.6 Realizáronse o cálculo e a análise estatística de datos

CA5.7 Elaboráronse informes e resumos cos resultados obtidos, comparando co que marca a normativa

CA5.9 Respectáronse os protocolos e as normas de traballo establecidos

CA5.10 Utilizouse a terminoloxía técnico-científica na documentación elaborada

CA5.11 Elaboráronse informes e resumos de actividade respectando a confidencialidade dos datos

 - Definíronse os trazos fundamentais do sistema sanitario español, salientando as particularidades dos sectores público e privado

- Describiuse a estrutura organizativa e funcional dos centros, das unidades e dos servizos de saúde ambiental

- Analizouse a normativa de saúde ambiental e ambiente

- Aplicáronse os sistemas de codificación e rexistro da documentación segundo a súa finalidade, seguindo os protocolos da unidade

- Xestionouse e realizouse o control de almacén da unidade de sanidade ambiental.

- Explicáronse as funcións e as competencias do técnico Superior en Química e Saúde Ambiental

- Adoitaronse as medidas de Seguridade e hixiene

- Realizouse a preparación, posta en marcha e mantemento de equipamentos

- Identificáronse os recursos materiais necesarios segundo as características da unidade de saúde ambiental

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Confeccionáronse pedidos de materiais e outros elementos tendo en conta protocolos establecidos

- Elaboraronse  informes.

- Aplicouse tratamento estadístico os datos

- Xestionouse a documentación científico técnica respectando a confidencialidade dos datos e o segredo profesional

-  Utilizáronse programas informáticos de xestión de documentos na unidade

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta parte consistrá nuha proba escrita composa de preguntas teóricas curtas e/ou tipo test  e supostos prácticos de aplicación dos contidos do

módulo.

O alumno deberá traer consigo para a realización do exame bolígrafo e unha calculadora científica non programable.

Está proba contará un 60 % sobre a nota final e será eliminatoria, sendo necesario acadar un cinco para poder realizar a segunda parte.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Como segunda parte da proba, e despois de superada a primeira, plantexarase a resolución de dous exercicios empregando un ordenador que lle

será facilitado ao alumno e que terá instalados os programas de tratamento de textos e follas de cálculo necesarios para a súa realización.

Está parte contará un 40% da nota, procedendose ao cálculo final unha vez superadas as dúas.
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