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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: RECEPCIÓN E LOXÍSTICA NA CLÍNICA DENTAL (MP0730) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Organiza as actividades da clínica e a unidade de saúde bucodental, analizando a carga de 

traballo 

– CA1.1. Describíronse os tipos de servizos clínicos e profesionais para a asistencia dental. 

– CA1.3. Preparáronse as instalacións, os espazos e os equipamentos para iniciar a actividade no servizo ou 

clínica dental. 

– CA1.4. Introduciuse correctamente a información propia da actividade diaria nas bases informáticas 

segundo criterios predefinidos. 

– CA1.5. Rexistrouse documentalmente a actividade clínica e de xestión do servizo ou do gabinete dental. 

– CA1.6. Realizáronse actividades de finalización como o apagamento de equipamentos, a preparación da 

xornada seguinte ou o pechamento de instalacións. 

– CA1.8. Valorouse a orde e a meticulosidade no desenvolvemento do traballo. 

 

• RA5. Realiza a preparación e posta en marcha de equipamentos, e identifica as súas condicións de 

utilización 

– CA5.1. Identificáronse os principais elementos de cada equipamento. 

– CA5.2. Interpretáronse as instrucións e as fichas de seguridade dos equipamentos para manter as súas 

condicións de uso. 

– CA5.3. Identificáronse as funcións e as condicións de uso dos equipamentos e da maquinaria. 

– CA5.4. Desenvolvéronse protocolos de posta en marcha e apagamento de equipamentos e maquinaria. 

– CA5.6. Distribuíuse o instrumental e o material esterilizado. 

– CA5.7. Cumpriuse o plan de revisións de equipamentos para os manter operativos. 

 

 

2ª Avaliación 

 

• RA6. Organiza a adquisición e o almacenamento de material e instrumental, aplicando técnicas de 

xestión 

– CA6.1. Describíronse os procesos da compravenda e almacenamento de produtos. 

– CA6.2. Identificáronse as características e as condicións de almacenamento do instrumental, dos produtos 

e dos materiais propios dunha clínica dental. 

– CA6.3. Realizouse o control de existencias en almacéns e áreas de traballo. 

– CA6.4. Formuláronse pedidos de produtos e materiais segundo catálogos e pautas establecidas. 

– CA6.5. Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión de produtos e materiais. 

– CA6.7. Distribuíronse e colocáronse o material e os produtos nos almacéns. 

– CA6.8. Aplicáronse as condicións óptimas de utilización e conservación de produtos e materiais. 

– CA6.9. Xestionouse a documentación correspondente á compra, á venda e ao almacenamento de produtos. 
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– CA6.10. Confeccionáronse fichas de almacén e inventarios de existencias. 

 

• RA2. Aplica procesos para a recepción de pacientes, ten do en conta a relación entre as súas 

demandas e o servizo que se vaia prestar 

– CA2.1. Relacionáronse cos recursos humanos as fases e as operacións do proceso de atención e prestación 

do servizo. 

– CA2.2. Identificáronse os factores que determinan a calidade de atención e prestación do servizo. 

– CA2.3. Determinouse o proceso de preparación do/da paciente para a prestación do servizo. 

– CA2.4. Aplicáronse técnicas para recibir pacientes e outras persoas na recepción do servizo ou da clínica 

dental. 

– CA2.5. Aplicáronse procedementos para a citación de pacientes segundo o protocolo establecido. 

– CA2.6. Realizáronse actividades propias da recepción dunha clínica dental, como xestión do correo ou 

paquetes e atención telefónica. 

– CA2.7. Déuselles información ás persoas de xeito claro, correcto e adaptado a cada caso. 

– CA2.8. Detalláronse as características dos orzamentos e da factura. 

– CA2.9. Determináronse as modalidades de facturación. 

– CA2.10. Aplicáronse técnicas para o cobramento e o pagamento de servizos. 

– CA2.11. Desenvolvéronse as estratexias de márketing para o mantemento e captación de posibles 

clientes/as ou persoas usuarias. 

 

 

3ª Avaliación 

 

 RA1 - Organiza as actividades da clínica e a unidade de saúde bucodental, analizando a carga de 

traballo 

– CA1.7 Xestionouse o tratamento e a eliminación adecuada de residuos de diversos tipos 

 

 RA7 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificando 

os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr 

– CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, produtos, 

equipamentos e instrumental dunha clínica ou dun servizo de saúde bucodental. 

– CA7.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que se deben adoptar 

na execución das actividades e en cada área do traballo na clínica dental. 

– CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, produtos, 

equipamentos e instrumental dunha clínica ou servizo de saúde bucodental. 

– CA7.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 

 RA3 - Xestiona ficheiros de pacientes manexando aplicacións informáticas 

– CA3.1. Identificáronse as características e as aplicacións de bases de datos de clínicas dentais. 

– CA3.2. Rexistráronse datos de pacientes e entidades en aplicacións informáticas. 

– CA3.3. Manexáronse bases de datos para a obtención de produtos como listaxes ou resumos de 

actividades. 

– CA3.5. Realizáronse copias de seguridade segundo as frecuencias establecidas nos protocolos. 

– CA3.6. Verificouse o respecto pola normativa na utilización das bases de datos. 

– CA3.7. Aplicouse a lexislación e a normativa sobre protección de datos. 

 

 RA4 - Xestiona a documentación clínica, e identifica os documentos en función das necesidades e do 

tipo de servizo clínico implicado 

– CA4.1. Identificáronse as características dos documentos de clínicas e servizos dentais da rede pública e 

privada. 

– CA4.2. Clasificáronse documentos en función das actividades que se vaian realizar. 

– CA4.4. Rexistráronse datos na historia clínica. 

– CA4.6. Utilizouse o consentimento informado, nos casos en que proceda. 

– CA4.8. Arquiváronse e custodiáronse documentos seguindo as normas establecidas. 

– CA4.10. Respectouse a confidencialidade dos datos durante o uso dos documentos. 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Recepción e Loxística na clínica dental 

están definidos no punto 1 da presente Programación.  

 

Os criterios de cualificación do módulo son os seguintes: 

Primeiro trimestre: 

* Proba escrita sobre os contidos traballados na aula (65%) 

* Probas teórico-prácticas (25%) 

* Traballo de aula (10%) 

 

Segundo trimestre: 

* Proba escrita sobre os contidos traballados na aula (60%) 

* Probas teórico-prácticas (30%) 

* Traballo de aula (10%) 

 

Terceiro trimestre: 

* Formación on line - Tarefas solicitadas na temporalidade indicada (100%) 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. A cualificación mínima que deberá obter o alumnado no primeiro e no segundo 

trimestre para facer dita media e poder incrementar posteriormente ata un punto, deberá de ser 

obrigatoriamente de 5.00 puntos por trimestre. 

 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automáticamente sube ó seguinte 

número enteiro (aclaración: non se aplicará no caso do 4,5 xa que significaría chegar ó aprobado, polo que a 

nota do boletín cun 4,5 sería un 4). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, para 

facer a media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números enteiros 

dos boletíns. 

 

A metodoloxía e os instrumentos de avaliación empregados dende a suspensión presencial das clases no 

centro educativo ata o remate do curso correspondente á terceira avaliación é a seguinte: elaboración, envío, 

seguimento e corrección das tarefas propostas pola docente mediante a plataforma Edmodo na que todo o 

alumnado que constitúe o grupo ten acceso. Igualmente enviaranse mediante correo electrónico a aquel 

alumnado que o solicite.  A docente enviará as tarefas con anterioridade ó día e hora establecida marcada 

polo calendario escolar neste módulo, o alumnado terá sempre dous días de marxe para a entrega das 

solucións (na casuística de ser solicitado con anterioridade e aceptado se poderá ampliar dito prazo).  As 

solucións propostas polo alumando deberán ser subidas en cada entrada realizada pola docente en dita 

plataforma, mediante correo electrónico ou Drive, segundo a necesidade da tarefa e con indicación previa.  

A avaliación realizarase a través da entrega das tarefas solicitadas (exercicios, test, presentacións, resumos, 

mapas conceptuais, comentarios de vídeos, etc.)  Serán avaliadas sempre e cando sexan entregadas dentro 

do prazo establecido.  A non entrega destas tarefas, non prexudicará a cualificación obtida na media entre 

primeiro e segundo trimestre. A docente sempre empregará algún método de aviso conforme recibiu dita 

tarefa. 

A docente estará sempre dispoñible no horario marcado polo calendario escolar para resolver as dúbidas e 

fora del as resolverá na maior brevidade posible. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para a superación e a ponderación do módulo, o alumnado deberá alcanzar unha cualificación de 5.00 puntos 

tanto nas probas escritas coma nas teórico-prácticas.  

 

Na casuística de que se alcanzara en unha destas probas realizadas ó longo do primeiro e segundo trimestre 

4.50 puntos ou superior, a profesora poderá solicitar un traballo ou tarefa complementaria que substitúa os 

contidos non superados e poder alcanzar a cualificación de 5.00 puntos. 

As probas grupais volveranse a realizar de maneira grupal excepto na situación de non poder emparellar ou 

agrupar ó alumnado, é dicir, que soamente haxa un alumno/a para recuperar. 

 

Na casuística de que a recuperación non fora superada ou non se puidera realizar de forma presencial debido 

á  situación actual do estado de alarma, o/a alumno/a deberá presentarse á proba de xuño coa parte non 

superada. A metodoloxía empregada será aquela que permita a situación no día establecido polo calendario, 

realizando as recuperacións das tarefas de maneira individual.  É imprescindible alcanzar obrigatoriamente 

5,00 puntos en ditas probas para ser consideradas como superadas. 

Se dito alumnado a maiores non participou ou a súa participación coas tarefas entregadas cos contidos 

esenciais ampliados do terceiro trimestre fora igual ou menor ó 50% das solicitadas, deberán entregar todas 

elas novamente para poder optar a incrementar ata un punto a súa cualificación tras facer a media entre 1º e 

2º trimestre, cualificación que non se verá prexudicada  (aclaración: non se reservan tarefas e é obrigatorio 

entregar tódalas tarefas de maneira completa cos contidos esenciais ampliados do terceiro trimestre para 

poder optar a cualificación do incremento da nota). 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Como indica a ORDE do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado de ensinanzas de formación profesional inicial, o número de faltas que 

implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será do 10 % respecto da súa duración total 

(Módulo de Recepción e Loxística na clínica dental: 80 horas). 

 

Terase en conta os seguintes criterios de cualificación: 

1. Proba escrita (60%) 

2. Probas prácticas traballadas na aula (8%) 

3. Tarefas teóricas e/ou teórico-prácticas realizadas na aula (data límite de entrega) (22%) 

4. Resumo de cada unidade didáctica axuntando imaxes/debuxos. Deberán ser acompañados coas actividades 

do libro de aula e test razoados, escritos a man (data límite de entrega) (10%) 

 

Considérase imprescindible aclarar que este módulo impártese en galego, polo que as tarefas realizadas 

deberán ser realizadas e entregadas mediante dita lingua. 

 

Cando o alumnado teña a perda de dereito a avaliación continua, entregarase ó alumnado implicado mediante 

correo electrónico ou en formato papel as tarefas desagregadas sobre as que deba traballar para a superación 

do módulo. A data límite de entrega de tarefas realizadas será 15 días hábiles previos á data da realización da 

proba marcada no calendario de xuño. Se non se indica o contrario, se manterá o calendario xa fixado. 

 

Para valorar a consecución dos obxectivos é obrigatorio alcanzar unha cualificación de 5,00 en todas e cada 

unha das partes nas que se divide a cualificación do módulo (aclaración: debe obter unha puntuación de 5,00 

de maneira individualizada en cada unha das probas solicitadas no apartado 1, 2 e 3 sobre os RA e CA 

correspondentes ó primeiro e segundo trimestre, polo tanto é indispensable a entrega de todas elas para facer 

media).En canto ós contidos esenciais ampliados dos CA da terceira avaliación seguindo o mesmo 

procedemento, incrementarán posteriormente a cualificación obtida na avaliación ata un punto (é obrigatorio 

entregar tódalas tarefas de maneira completa cos contidos esenciais ampliados do terceiro trimestre para 

poder optar a cualificación do incremento da nota). A non entrega de elas non prexudicará a cualificación 

obtida polo alumnado (data límite de entrega) 
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Se non fora posible (polo “estado de alarma”) serán realizadas e/ou entregadas da seguinte maneira: 

1. Proba escrita presencial ou telemática (oral) segundo ás circunstancias establecidas na data establecida 

2. Probas prácticas- as probas prácticas serán presenciais ou en caso de non poder ser, farase a proba 

telemáticamente explicando o solicitado (oral).  

3. Tarefas teóricas e/ou teórico-prácticas - As tarefas serán entregadas presencialmente ou se non fora posible 

enviaranse fotografías/imaxes escanadas de cada tarefa ó completo permitindo unha correcta visualización do 

contido. Enviaranse mediante correo electrónico ou Drive. 

4. Resumos, actividades e test - serán entregadas presencialmente ou se non fora posible enviaranse 

fotografías/imaxes escanadas de cada tarefa ó completo permitindo unha correcta visualización do contido. 

Enviaranse mediante correo electrónico ou Drive. 

 

 

Non se reservarán cualificacións obtidas previas a perda de dereito a avaliación continua. 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Recepción e Loxística na clínica 

dental publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente 

alumnado. 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: INTERVENCIÓN BUCODENTAL (MP0733) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Realiza seladuras de fosas e fisuras, en relación coas características das superficies dentarias.  

– CA1.1. Identificáronse as superficies dentarias que cumpra selar.  

– CA1.2. Diferenciáronse os tipos de resinas utilizados como material selador.  

– CA1.3. Preparouse o material para colocar o selador.  

– CA1.4. Illouse o campo operatorio.  

– CA1.5. Acondicionouse a superficie dentaria que cumpra tratar.  

– CA1.6. Aplicouse o material selador mediante as técnicas pertinentes.  

– CA1.7. Identificáronse os erros máis comúns na aplicación da técnica.  

– CA1.8. Cumpríronse os criterios de calidade en todas as fases da seladura.  

– CA1.9. Determináronse as indicacións individuais e colectivas no emprego de seladores de fosas e fisuras.  

– CA1.10. Identificáronse as pautas de revisión no emprego de seladores.  

 

• RA2. Aplica fluoruros tópicos e describe os tipos e as técnicas de aplicación.  

– CA2.1. Definíronse os tipos de fluoruros.  

– CA2.2. Determináronse as indicacións na aplicación de fluoruros.  

– CA2.3. Determinouse a posoloxía de fluoruros.  

– CA2.4. Clasificáronse as técnicas de aplicación de fluoruros tópicos.  

– CA2.5. Preparouse o material necesario para realizar unha aplicación de flúor en cubetas.  

– CA2.6. Acondicionouse a superficie dentaria que cumpra tratar.  

– CA2.7. Realizouse a aplicación de flúor en cubetas.  
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– CA2.8. Identificáronse os erros máis comúns na aplicación da técnica.  

– CA2.9. Definíronse as recomendacións posteriores á aplicación do flúor.  

 

2ª Avaliación 

 

• RA3. Elimina cálculos dentais, seleccionando a técnica adecuada.  

– CA3.1. Definíronse os tipos e as causas dos cálculos dentais.  

– CA3.2. Identificáronse as superficies máis frecuentes de aparición dos cálculos dentais.  

– CA3.3. Definíronse técnicas de tartrectomía, raspadura, pulidura e alisadura radicular.  

– CA3.4. Enumeráronse as indicacións e as contraindicacións segundo as características do/da paciente.  

– CA3.5. Preparáronse os materiais e o instrumental necesarios para a eliminación de cálculos dentais. 

 

– CA3.6. Realizáronse as técnicas de eliminación de cálculos e pulidura de superficie.  

– CA3.7. Utilizouse a visión correcta na eliminación do cálculo dental.  

– CA3.8. Definíronse as medidas de prevención de cálculos.  

– CA3.9. Identificáronse as complicacións e as súas medidas correctoras.  

– CA3.10. Mantívose unha actitude de orde, limpeza e método nas fases do proceso.  

– CA3.11. Verificouse que a superficie quede libre do cálculo.  

 

• RA4. Elimina tinguiduras dentais extrínsecas, logo de seleccionar a técnica adecuada.  

– CA4.1. Definíronse as tinguiduras dentais extrínsecas.  

– CA4.2. Definíronse técnicas de eliminación de tinguiduras dentais extrínsecas e as súas causas.  

– CA4.3. Preparáronse materiais e instrumental necesarios para a súa eliminación.  

– CA4.4. Realizáronse as técnicas de eliminación de tinguiduras dentais extrínsecas.  

– CA4.5. Definíronse as medidas de prevención.  

– CA4.6. Desenvolveuse o traballo con orde, limpeza e método.  

– CA4.7. Verificouse que a superficie quede libre de tinguiduras dentais extrínsecas.  

– CA4.8. Valorouse a aplicación posterior de técnicas de branqueamento dental.   

 

• RA5. Efectúa a pulidura de obturacións dentarias, logo de seleccionar as técnicas correspondentes.  

– CA5.1. Identificáronse as superficies dentarias que se vaian puír.  

– CA5.2. Definíronse os criterios que xustifican a pulidura das obturacións.  

– CA5.3. Identificáronse os tipos de materiais que cumpra puír.  
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– CA5.4. Clasificouse o instrumental abrasivo segundo o material que haxa que puír.  

– CA5.5. Preparouse o material necesario para realizar a pulidura.  

– CA5.6. Seleccionouse a velocidade de rotación e a refrixeración.  

– CA5.7. Realizouse a pulidura de obturacións.  

– CA5.8. Verificouse que a superficie puída non interfira na oclusión.  

 

3ª Avaliación 

 

• RA6. Elimina a placa bacteriana da cavidade bucodental e selecciona métodos de control e 

eliminación.  

– CA6.1. Clasificáronse os tipos de cepillos, sedas dentais e outros métodos mecánicos para a eliminación 

da placa.  

– CA6.2. Clasificáronse os métodos químicos para o control da placa.  

– CA6.3. Relacionouse a composición de colutorios e pastas dentais co control da placa.  

– CA6.4. Aplicáronse as técnicas de revelado de placa bacteriana.  

– CA6.5. Instruíuse na aplicación de técnicas de hixiene bucodental.  

– CA6.6. Enumeráronse medidas de prevención da placa bacteriana.  

– CA6.7. Tipificáronse as medidas para o control da placa bacteriana nas próteses dentais.  

– CA6.8. Definíronse os criterios de realización dun programa de control de placa na clínica dental.  

 

• RA7. Aplica técnicas de control da hipersensibilidade dentinaria, en relación coa etioloxía das 

lesións da superficie dentaria.  

– CA7.1. Enumeráronse os estímulos causantes de hipersensibilidade dentinaria.  

– CA7.2. Identificouse a etioloxía da hipersensibilidade dentinaria.  

– CA7.3. Describíronse os síntomas da hipersensibilidade dentinaria.  

– CA7.4. Comprobouse a hipersensibilidade dentinaria mediante exploración. 

– CA7.5. Clasificáronse as preparacións desensibilizantes usadas no control da hipersensibilidade 

dentinaria.  

– CA7.6. Aplicouse a preparación desensibilizante adecuada a cada caso. 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Intervención bucodental están definidos 

no punto 1 da presente Programación.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para comprobar o progreso do alumnado realizaranse nos dous primeiros trimestre as seguintes valoracións: 
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1. Probas escritas ou traballos sobre os contidos dados na clase (60% da nota). 

2. A parte práctica terá unha valoración do 30% da nota. Nesta valoración terase en conta os seguintes 

aspectos: 

- Organización, orde e hixiene tanto dos materiais como do instrumental. (10%) 

- Relacionar os coñecementos teóricos e saber aplicalos na práctica. (10%) 

- Destreza na aplicación das diferentes técnicas.(10%) 

3. Avaliarase os seguintes ítems correspondentes á actitude (10% da nota): 

- Comportamento: Actuar en todo momento con respecto cara os seus compañeiros e cara á profesora tanto 

a nivel de xestos, como de linguaxe e permitir o normal desenvolvemento das clases respectando o dereito á 

educación do resto dos compañeiros, evitando situacións que o alteren coma risas, gritos, ruídos, 

conversacións inadecuadas, etc. (5%). 

- Participación activa e positiva.(5%). 

 

A ausencia do alumno ou alumna nos días de celebración de probas escritas ou traballos prefixados pola 

profesora, poderase repetir soamente nos casos en que o alumno ou alumna presente un xustificante médico 

ou doutra instancia oficial que acredite a súa ausencia. Noutros casos de forza maior (defunción dun 

familiar, enfermidade do alumno/a,..) serán valorados pola profesora. No caso en que esta decida repetir a 

proba, farase na data que dispoña e o alumno ou alumna adaptarase a ela. 

 

No terceiro trimestre, os criterios de cualificación debido á pandemia por COVID-19 serán os seguintes: 

1. Actividades de reforzo e/ou traballos sobre os contidos (90% da nota). 

2. Participación activa (10% da nota). 

 

A metodoloxía a seguir na terceira avaliación é facer chegar ao alumnado tanto os contidos como as 

actividades relacionados cos mesmos a través dunha carpeta compartida en Google Drive e do enlace á 

mesma a través de Edmodo. Como reforzo, faise o envío das actividades á delegada da clase e a calquera 

alumna que o solicite. Para a entrega das actividades e aclaración de dúbidas dispoñen do correo electrónico 

profesional da docente. 

 

Nas cualificacións do alumnado realizarase redondeo seguindo o método matemático de redondeo á alza, 

método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos trimestrais. Así, unha 

cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ao seguinte número enteiro. Salvo 

casos especiais onde prevalecerán os criterios da docente. A nota para obter o aprobado é un 5 e deberá ter 

superada cada unha das probas que conforman a primeira e segunda avaliación para facer a media, polo 

tanto, no caso de obter unha nota de 4,5 non se aplica o redondeo.  

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentación orais, serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida 

antes da penalización. 

 

A parte correspondente aos contidos ampliados da terceira avaliación se o alumnado non os supera poden 

ser incluídos nas probas de recuperación finais, pero non poden prexudicar a media acadada dos dous 

primeiros trimestres, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das 

dúas primeiras avaliacións pero tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en 

función da cualificación acadada na terceira avaliación.  Tomaranse os valores con decimais de cada 

avaliación e non os números enteiros que aparecen nos boletíns. 

 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

 

O alumnado que non teña superado algunha das partes que conforman a avaliación, terá que realizar a 

recuperación desa parte non superada mediante a proba correspondente ben sexa proba escrita, traballo ou 
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proba práctica. Teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente e se seguirán os mesmos 

criterios de cualificación descritos no anterior apartado para acadar a recuperación das avaliacións non 

superadas.  

 

A realización das mesmas faranse de xeito telemático ou ben de xeito presencial e nas datas marcadas no 

calendario previsto se as circunstancias o permiten. 

 

Nas cualificacións do alumnado realizarase redondeo seguindo o método matemático de redondeo á alza, 

método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos trimestrais. Así, unha cualificación 

cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ao seguinte número enteiro. Salvo casos especiais 

onde prevalecerán os criterios da docente. A nota para obter o aprobado é un 5 e deberá ter superada cada 

unha das probas que teña que recuperar para facer a media, polo tanto, no caso de obter unha nota de 4,5 non 

se aplica o redondeo.  

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentación orais, serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida antes 

da penalización. 

 

A parte correspondente aos contidos ampliados da terceira avaliación se o alumnado  non os supera poden ser 

incluídos nas probas de recuperación finais, pero non poden prexudicar a media acadada dos dous primeiros 

trimestres, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas 

primeiras avaliacións sempre e cando sexan positivas, pero tendo en conta que dita media poderá ser 

incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na terceira avaliación.Tomaranse os valores 

con decimais de cada avaliación e non os números enteiros que aparecen nos boletíns. 

 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

 

O alumnado que teña máis dun 10% de faltas de asistencia, perderán o dereito á avaliación continua. Para 

valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente, 

mediante os seguintes procedementos: 

1. Proba escrita sobre os contidos (50% da nota). 

2. Proba práctica (30%). 

3. Realización dun traballo individual con resumo dos contidos dunha unidade utilizando as novas 

tecnoloxías (Powerpoint). (20% da nota). 

 

A realización das probas faranse de xeito telemático ou ben de xeito presencial e nas datas marcadas no 

calendario previsto se as circunstancias o permiten. 

 

Nas cualificacións do alumnado realizarase redondeo seguindo o método matemático de redondeo á alza, 

método que serve para definir a nota. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" 

automaticamente sube ao seguinte número enteiro. Salvo casos especiais onde prevalecerán os criterios da 

docente. A nota para obter o aprobado é un 5 e deberá ter superada cada unha das probas que conforman a 

primeira e segunda avaliación para facer a media e a entrega en data do traballo encomendado, polo tanto, no 

caso de obter unha nota de 4,5 non se aplica o redondeo.  

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentación orais, serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida antes 

da penalización. 
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A parte correspondente aos contidos ampliados da terceira avaliación, non pode prexudicar a nota do 

alumnado se non a supera, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética 

dos contidos das dúas primeiras avaliacións, pero tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata 

un punto en función da cualificación acadada na terceira avaliación. 

 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación CA6.4. Aplicáronse as técnicas de revelado de placa 

bacteriana do Resultado de Aprendizaxe  RA6. Elimina a placa bacteriana da cavidade bucodental e 

selecciona métodos de control e eliminación. e os Criterios de avaliación CA7.4. Comprobouse a 

hipersensibilidade dentinaria mediante exploración e CA7.6. Aplicouse a preparación desensibilizante 

adecuada a cada caso do Resultado de Aprendizaxe RA7. Aplica técnicas de control da hipersensibilidade 

dentinaria, en relación coa etioloxía das lesións da superficie dentaria do módulo Intervención bucodental 

non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na 

programación didáctica do módulo de segundo curso Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes.  

 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Intervención bucodental 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (MP0739) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo.  

–CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do 

traballo. 

–CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

–CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo . 

–CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da 

contratación para determinados colectivos 

–CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo. 

–CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

–CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia 

deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico superior en Hixiene 

Bucodental. 

–CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, 

e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

–CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

–CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación 

laboral. 

 

 

2ª Avaliación 

 

• RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 

–CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 

–CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 

 

• RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, 

e identifica as clases de prestacións. 

–CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da 

calidade de vida da cidadanía. 

–CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social. 

–CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas 

correspondentes a ela e á empresa. 

–CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a 

súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. 
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–CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e 

realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico. 

 

• RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución 

dos obxectivos da organización. 

–CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. 

–CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. 

–CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de 

traballo. 

 

• RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades 

de emprego ao longo da vida. 

–CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de 

decisións profesionais. 

–CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a 

empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

–CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea. 

–CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao 

emprego e nas condicións de traballo. 

–CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico 

superior en Hixiene Bucodental. 

–CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional 

relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada 

inserción laboral. 

–CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación 

de técnico superior en Hixiene Bucodental. 

–CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego. 

–CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título 

 

3ª Avaliación 

 

• RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa 

seguridade e a saúde laboral. 

–CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

–CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das 

persoas traballadoras. 

–CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 

redución dos riscos laborais. 

–CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e 

inminente. 

–CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados 

riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. 

–CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector sanitario. 

 

• RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións 

de traballo e os factores de risco máis habituais do sector sanitario. 

–CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de 

traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en Hixiene Bucodental. 

–CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

–CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes 

de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en Hixiene 

Bucodental. 

–CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa 

titulación de técnico superior en Hixiene Bucodental. 
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–CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co 

sector de actividade 

 

• RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de 

todos os axentes implicados. 

–CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da 

empresa. 

–CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios 

establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

–CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de 

prevención de riscos. 

–CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 

–CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as 

responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

–CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional 

da titulación de técnico superior en Hixiene Bucodental. 

–CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector 

de actividade do título. 

 

• RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico 

superior en Hixiene Bucodental. 

– CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar 

ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. 

– CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 

– CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco 

atopadas. 

– CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

– CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan 

vítimas de diversa gravidade. 

– CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente 

ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Formación e Orientación laboral 

están definidos no punto 1 da presente Programación. 

1.           Criterios de cualificación e a metodoloxía/instrumentos a empregar de aquí a final de curso 

serán os seguintes: 

1.1. Criterios de cualificación: As probas escritas, traballos, actividades e supostos prácticos 

propostos sobre todos aqueles contidos traballados na clase, suporán un total dun 70% da nota. 

1.2. A participación e implicación do alumno ou alumna nas actividades propostas suporá un total 

do 30% da nota. 

2. A metodoloxía e instrumentos utilizados de aquí a final de curso serán os seguinetes: 

Presentación dos contidos e realización de probas, actividades e traballos a través da plataforma 

educativa Edmodo. Tamén utilizaremos o correo electrónico para o envío de actividades, traballos ou 

dúbidas. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade específica de apoio educativo 

determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 

 

O alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 na primeira e na segunda avaliación para poder 

superar o módulo. Na terceira avaliación o alumno ou alumna poderá sumar un punto á nota obtida da 

media entre a primeira e a segunda avaliación, dependendo do traballo e dos resultados obtidos. Os contidos 

e actividades da terceira avaliación non poderán repercutir negativamente na nota final. 
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Respecto aos informes individualizados de avaliación de alumnado de segundo curso co módulo pendente 

os criterios de cualificación serán os seguintes: 

 

-Os traballos, supostos prácticos, probas e proxectos suporán o 100% da nota final do módulo. 

 

Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 

escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida. 

 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestais. Así, unha cualificación cun valor de “coma cinco ou maior” automáticamente sube ó seguinte 

número enteiro. Ademais, hai que ter en conta que de cara a nota final do módulo, para facer a media 

aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación, e non os números enteiros dos boletíns. 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Alumnado realizará actividades, traballos ou probas que o docente determine para poder recuperar as 

avaliacións que teña pendentes. Para o desenvolvemento destas actividades utilizarase a plataforma educativa 

Edmodo e/ou o correo electrónico. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade 

específica de apoio educativo determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 

 

O alumnado con informe individualizado de recuperación de módulos pendentes, no caso de non superar os 

contidos no período de sepetembro-marzo, seguirá un plan individualizado de recuperación cos criterios 

definidos no punto 2 anterior. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado que teña máis dun 10% de faltas de asistencia perderá o dereito a avaliación continua. 

Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en contas os resultados de aprendizaxe e os criterios de 

avaliación reflexados anteriormente no punto 1 do presente documento, seguindo o procedemento que a 

continuación se detalla: 

1-Proba escrita sobre os contidos do módulo. (80% da nota). Esta proba será presencial ou telemática, según 

as circunstancias, e se levará a cabo o día e hora indicadas no calendario de exames. 

2-Realización dos seguintes traballos individuais:. (20% da nota): 

2.1.Currículum e carta de presentación. 

2.2.Analizar os riscos que existen nunha empresa do sector, determinar os riscos, danos e as medidas de 

prevención e protección necesarias. O plan debe incluir tamén un plan de evacuación e un protocolo de 

actuación en situacións de emerxencia. 

 

Os RA imprescindibles da terceira avaliación, que se corresponden co contido ampliado, poderán ser 

avaliados na proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 

Non obstante, os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota 

final. 
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Formación e Orientación Laboral 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: FISIOPATOLOXÍA XERAL (MP1370) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Recoñece  estructura e a organización xeral do organismo humano, e describe as súas 

unidades estructurais e as relacións segundo a súa especialización. 

– CA1.1. Detallouse a organización xerárquica do organismo desde a célula ao sistema. 

– CA1.2. Describiuse a estrutura celular e os seus compoñentes. 

– CA1.3. Describiuse a fisioloxía celular. 

– CA1.4. Clasificáronse os tipos de tecidos. 

– CA1.5. Detalláronse as características de cada tipo de tecidos. 

– CA1.6. Enunciáronse os sistemas do organismo e a súa composición. 

– CA1.7. Definiuse a posición anatómica. 

– CA1.8. Describíronse os planos e as posicións.  

– CA1.9. Localizáronse e enumeráronse as rexións e as cavidades corporais.  

– CA1.10. Relacionáronse as estruturas anatómicas, os órganos e os sistemas coas  cavidades nas que están 

situados. 

– CA1.11. Aplicouse a terminoloxía de dirección e posición. 

 

• RA2. Identifica o proceso de desenvolvemento da doenza en relación cos cambios funcionais do 

organismo e as alteracións que provoca. 

– CA2.1. Describiuse o proceso dinámico doenza.  

– CA2.2. Detalláronse os cambios e as alteracións na estrutura e nas funcións celulares. 

– CA2.3. Describíronse os elementos constituíntes da patoloxía. 

– CA2.5. Especificáronse os grupos de doenzas. 

– CA2.6. Clasificáronse os procedementos diagnósticos complementarios.  

– CA2.7. Detalláronse as posibilidades terapéuticas fronte á doenza. 

 

 

2ª Avaliación 

 

• RA3. Recoñece os trastornos do sistema inmunitario en relación coas características xerais da 

inmunidade. 

– CA3.1. Describíronse os órganos e as células do sistema inmune.  

– CA3.2. Diferenciáronse os mecanismos de resposta inmunolóxica.  

– CA3.3. Describíronse as características da inmunidade específica. 

– CA3.4. Detalláronse as características da resposta inmunolóxica específica. 

– CA3.5. Secuenciouse a resposta inmunolóxica. 

– CA3.6. Clasificáronse a patoloxía do sistema inmune. 

– CA3.7. Describíronse as patoloxías máis frecuentes do sistema inmune. 
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– CA3.8. Detallouse a inmunización pasiva e activa. 

 

• RA4. Identifica as características das doenzas infecciosas, tendo en conta a relación dos axentes 

infecciosos coas manifestacións clínicas. 

– CA4.1. Describíronse as características das fontes de infección.  

– CA4.2. Detalláronse os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

– CA4.3. Describíronse os tipos de axentes infecciosos.  

– CA4.4. Detallouse a resposta do organimo á infección. 

– CA4.5. Explicouse a resposta inflamatoria.  

– CA4.6. Definíronse as características das principais doenzas infecciosas humanas. 

– CA4.7. Analizáronse as posibilidades terapéuticas fronte ás doenzas infecciosas. 

 

• RA5. Identifica o proceso de desenvolvemento tumoral e describe as características das neoplasias 

benignas e malignas. 

– CA5.1. Clasificáronse as neoplasias.  

– CA5.2. Caracterizáronse as neoplasias benignas e malignas. 

– CA5.4. Clasificáronse os axentes carcinóxenos. 

– CA5.5. Detalláronse as manifestacións clínicas dos tumores. 

– CA5.6. Especificáronse os sistemas de prevención e diagnóstico precoz de cancro. 

– CA5.7. Describíronse as probas de diagnóstico do cancro e as posibilidades terapéuticas.  

– CA5.8. Analizáronse as manifestacións das neoplasias malignas máis frecuentes. 

 

• RA6. Recoñece manifestacións de doenzas dos grandes sistemas do organismo e describe as 

alteracións fisiolóxicas das patoloxías máis frecuentes. 

– CA6.1. Definiuse a actividade fisiolóxica de órganos e aparellos. 

– CA6.2. Describiuse a sintomatoloxía por aparellos máis frecuente. 

– CA6.3. Clasificáronse os signos clínicos por aparellos máis frecuentes. 

– CA6.5. Detalláronse as manifestacións da insuficiencia de órganos e aparellos. 

– CA6.6. Utilizouse a terminoloxía clínica. 

 

 

3ª Avaliación 

 

• RA2. Identifica o proceso de desenvolvemento da doenza en relación cos cambios funcionais do 

organismo e as alteracións que provoca. 

– CA2.8. Especificouse a etimoloxía dos termos clínicos utilizados en patoloxía.  

– CA2.9. Aplicáronse as regras de construcción de termos no vocabulario médico. 

 

• RA4. Identifica as características das doenzas infecciosas, tendo en conta a relación dos axentes 

infecciosos coas manifestacións clínicas. 

– CA4.6. Definíronse as características das principais doenzas infecciosas humanas.  

 

• RA5. Identifica o proceso de desenvolvemento tumoral e describe as características das neoplasias 

benignas e malignas. 

– CA5.8. Analizáronse as manifestacións das neoplasias malignas máis frecuentes.  

 

• RA6. Recoñece manifestacións de doenzas dos grandes sistemas do organismo e describe as 

alteracións fisiolóxicas das patoloxías máis frecuentes.  

– CA6.1. Definiuse a actividade fisiolóxica de órganos e aparellos.  

– CA6.2. Describiuse a sintomatoloxía por aparellos máis frecuente. 

– CA6.3. Clasificáronse os signos clínicos por aparellos máis frecuentes. 

– CA6.5. Detalláronse as manifestacións da insuficiencia de órganos e aparellos. 

– CA6.6. Utilizouse a terminoloxía clínica. 
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• RA7. Recoñece trastornos hemodinámicos e vasculares, tendo en conta a relación das súas 

alteracións con doenzas humanas de grande morbilidade e alta mortalidade. 

– CA7.1. Describiuse o mecanismo fisiopatolóxico do edema.  

– CA7.2. Detallouse o proceso de formación dun trombo.  

– CA7.3. Definiuse a embolia.  

– CA7.4. Explicáronse as repercusións orgánicas do bloqueo da rega sanguínea no tromboembolismo. 

– CA7.5. Describíronse as características da cardiopatía isquémica.  

– CA7.6. Describíronse as características da embolia pulmonar. 

– CA7.7. Relacionáronse os trastornos hemodinámicos cos accidentes cerebrovasculares. 

 

• RA8. Recoñece trastornos endócrino-metabólicos e da alimentación, en relación con manifestación 

de patoloxías comúns. 

– CA8.1. Detalláronse os aspectos cuantitativos e cualitativos da alimentación normal. 

– CA8.2. Definíronse as características das alteracións fisiopatolóxicas, endócrino-metabólicas máis 

frecuentes.  

– CA8.3. Definíronse as consecuencias fisiopatolóxicas das carencias alimentarias. 

– CA8.4. Explicáronse as características da obesidade. 

– CA8.5. Analizouse o proceso fisiopatolóxico da diabete. 

– CA8.6. Analizouse o proceso metabólico dos lípidos.  

– CA8.7. Detalláranse as repercusións orgánicas do exceso de colesterol.  

 

 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Fisiopatoloxía xeral están definidos no 

punto 1 da presente Programación.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de cualificación nos dous primeiros trimestres serán:  

Observación das actitudes do alumno na aula, suporá un 15% da nota final. Isto desglósase nos seguintes 

elementos: 

- Comportamento: 5% 

- Participación: 5% 

- Puntualidade: 5% 

 Probas escritas, orais ou prácticas, traballos, exposicións, dos conceptos estudados. Suporá un 85% da nota 

final, que se desglosa da seguinte maneira: 

- Exame escrito: 80% 

- Probas orais, traballos ou exposicións: 20% 

No caso de que na avaliación só se realice con probas escritas, o 100% deste ítem correspondería a exame 

escrito. 

 

Por o COVID19 os contidos referentes a terceira avaliación serán avaliados mediante os seguintes criterios 

de cualificación: 

-Exercicios, actividades de reforzo e traballos relacionados cos contidos do módulo entregados 

telemáticamente: 75% da nota 

-Nota exame temas 7 e 8: 25% da nota 

 

A metodoloxía empregada na terceira avaliación consistirá: 

• Envío de exercicios e actividades de reforzo polo docente mediante a plataforma Edmodo; entrega 

polo alumnado a través de correo electrónico ou Drive. 

• Envío de traballos grupais polo docente mediante a plataforma Edmodo; entrega polo alumnado a 

través de correo electrónico ou Drive.  

• Resolución de dúbidas a través de correo electrónico. 
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Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 

escritas representará un aumento de 0,50 puntos sobre a cualificación obtida. 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuir o número enteiro da cualificación obtida 

antes da penalización. 

 

A ausencia do alumno ou alumna nos días de celebración de probas prefixados polo docente, poderase 

repetir soamente nos casos en que o alumno ou alumna presente un xustificante médico ou doutra instancia 

oficial que acredite a súa ausencia.  

 

Nas cualificacións do boletín do alumnado aplicarase o redondeo matemático á alza, método que serve para 

definir a nota que figura nos boletíns informativos trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma 

cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte número enteiro (excepto o 4,5 xa que suporía o 

aprobado). 

 

Non se realizará media cando nalgún dos ítems anteriormente mencionados non supera unha cualificación 

igual ou superior a 5 na primeira e segunda avaliación, débese obter dita puntuación de maneira 

individualizada en cada unha das probas solicitadas nos apartados, polo tanto é indispensable a entrega e 

realización de todas elas para facer media.  

 

A parte correspondente aos contidos da terceira avaliación, non poderá diminuír a cualificación media 

acadada nos contidos dos dous primeiros trimestres, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase 

calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, pero tendo en conta que dita media poderá ser 

incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na terceira avaliación. Teranse en conta os 

valores con decimais, de cada avaliación, e non os números enteiros con redondeo que aparecen nos 

boletíns.. 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para a recuperación das partes non superadas o alumnado se presentará a unha proba presencial, ou se non 

fose posible a súa realización de forma presencial pola pandemia COVID19, adaptaríase de forma telemática 

ou similar, no día establecido polo calendario xa marcado na proba ordinaria de xuño, coas partes non 

superadas. 

 

É imprescindible alcanzar obrigatoriamente 5,00 puntos en ditas probas para ser consideradas como 

superadas, tendo en conta os criterios de avaliación e de cualificación descritos con anterioridade. 

 

A parte correspondente aos contidos da terceira avaliación, non poderá diminuír a cualificación media 

acadada nos contidos dos dous primeiros trimestres, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase 

calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, pero tendo en conta que dita media poderá ser 

incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na terceira avaliación. Teranse en conta os 

valores con decimais, de cada avaliación, e non os números enteiros con redondeo que aparecen nos 

boletíns.. 

 

O profesor, a modo de recuperación, resérvase a opción de demandar traballos ou tarefas complementarias 

que substitúan algunha das actividades individuais suspensas ou non realizadas durante o transcurso normal 

do módulo. 

 

Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 

escritas representará un aumento de 0,50 puntos sobre a cualificación obtida. 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
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nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuir o número enteiro da cualificación obtida antes 

da penalización. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Considérase que o alumnado perde o dereito á avaliación contínua cando supera o 10% de faltas sen 

xustificar das horas totais que se imparten no módulo. A efectos, considérase falta xustificada aquela falta 

que, debidamente xustificada, procede de unha asistencia a cita médica, xulgado, policía ou exames oficiais. 

O profesor terá plena potestade para determinar a xustificación ou non de dita falta. 

 

Esta proba basearase nos contidos mínimos establecidos na programación ademáis de determinados traballos 

ou actividades que se lle indicarán para compretar os criterios de avaliación establecidos nesta programación 

debido a que os apartados de traballo na aula, actitude, etc, non poden ser avaliados pola non asistencia.  

 

Para valorar a consecución dos obxetivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos 

anteriormente, mediante os seguintes procedementos nos dous primeiros trimestres: 

1. Proba escrita: 60%  

2. Caderno con todos os exercicios dos seminarios realizados no módulo que serán entregados o día do 

exame: 20%  

3. Traballos e exposicións realizadas durante o curso académico: 20%. Os traballos serán 

entregados o mesmo día do exame e ademais expoñeranse un ou dous temas (agás o tema 4 que 

soamente se entregarán, e o tema 12 que non se realizará presentación senón seminarios) 

 

No terceiro trimestre, os criterios de cualificación debido a pandemia por COVID-19 serán os indicados no 

punto 2, co obxetivo de non prexudicar o alumnado.  

 

O alumnado se presentará a unha proba presencial, ou se non fose posible a súa realización de forma 

presencial pola pandemia COVID19, adaptaríase de forma telemática ou similar, no día establecido polo 

calendario xa marcado na proba ordinaria de xuño. 

 

Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 

escritas representará un aumento de 0,50 puntos sobre a cualificación obtida. Tendo que estar realizados os 

exercicios e exposicións en galego. 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuir o número enteiro da cualificación obtida antes 

da penalización. 

 

Nas cualificacións do boletín do alumnado aplicarase o redondeo matemático á alza, método que serve para 

definir a nota que figura nos boletíns informativos trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma 

cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte número enteiro (excepto o 4,5 xa que suporía o aprobado). 

 

Non se realizará media cando nalgún dos ítems anteriormente mencionados non supera unha cualificación 

igual ou superior a 5 na primeira e segunda avaliación, débese obter dita puntuación de maneira 

individualizada en cada unha das probas solicitadas nos apartados, polo tanto é indispensable a entrega e 

realización de todas elas para facer media.  

 

A parte correspondente aos contidos da terceira avaliación, non poderá diminuír a cualificación media 

acadada nos contidos dos dous primeiros trimestres, polo tanto, a cualificación final do módulo obterase 

calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, pero tendo en conta que dita media poderá ser 

incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na terceira avaliación. Teranse en conta os 

valores con decimais, de cada avaliación, e non os números enteiros con redondeo que aparecen nos 
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boletíns.. 

 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Fisiopatoloxía xeral publicarase na 

web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: EXPLORACIÓN DA CAVIDADE ORAL (MP0732) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Verifica o funcionamento do equipamento dental, describindo as características dos seus 

compoñentes 

– CA1.1. Identificáronse as partes do equipamento dental e os seus compoñentes. 

– CA1.2. Determináronse as funcións do equipamento. 

– CA1.3. Detalláronse e comprobáronse os movementos da cadeira. 

– CA1.4. Montáronse e desmontáronse os elementos adaptables á cadeira. 

– CA1.5. Adaptouse o instrumental rotatorio ao equipamento e comprobouse o seu funcionamento. 

– CA1.6. Realizouse a limpeza e a desinfección do equipamento dental. 

– CA1.7. Efectuouse o mantemento do sistema de aspiración do equipamento dental. 

– CA1.8. Utilizáronse os desinfectantes de acordo cos seus protocolos de utilización. 

 

• RA2. Prepara o instrumental e o material do gabinete bucodental, e selecciona técnicas de 

desinfección e esterilización 

– CA2.1. Enumeráronse as vías de entrada de microorganismos no organismo. 

– CA2.2. Clasificáronse as medidas preventivas para evitar a infección. 

– CA2.3. Definiuse a limpeza, a desinfección e a esterilización. 

– CA2.4. Preparáronse os materiais de barreira utilizados nun gabinete dental. 

               CA2.4.1 Preparáronse os materiais de barreira máis frecuentes utilizados nun gabinete dental 

               CA2.4.2 Empregáronse correctamente os materiais de barreira utilizados nun gabinete dental 

– CA2.5. Realizouse a limpeza e a desinfección de superficies e instrumental. 

– CA2.6. Utilizáronse os desinfectantes de acordo cos protocolos establecidos. 

               CA2.6.1 Describíronse os desinfectantes de acordo con protocolos establecidos 

               CA2.6.2 Utilizáronse os desinfectantes dispoñibles na aula de prácticas de acordo cos protocolos 

establecidos 

– CA2.7. Empregouse correctamente o sistema de limpeza por ultrasóns. 

– CA2.8. Efectuáronse operacións de embolsamento. 

– CA2.9. Esterilizouse o instrumental usado no gabinete segundo protocolos. 

– CA2.10. Realizouse a limpeza, a desinfección e a esterilización do material rotatorio. 

– CA2.11. Realizáronse os controis de esterilización. 

– CA2.12. Valoráronse os resultados dos tests de control da esterilización. 

                 CA2.12.1 Describíronse os distintos resultados dos test de control de esterilización 

                 CA2.12.2 Valoráronse os resultados dos test de control da esterilización dos que se dispoñen na 

aula de prácticas 
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• RA3. Realiza a anamnese e a exploración da cavidade bucodental, e identifica as súas características 

– CA3.1. Definiuse a posición ergonómica do/da hixienista e do/da auxiliar, así como a colocación do/da 

paciente. 

               CA3.1.1 Definiuse a posición ergonómica dos profesionais e a colocación do/da paciente no sillón 

dental 

               CA3.1.2 Mantívose unha posición ergonómica correcta na realización das prácticas 

– CA3.3. Diferenciáronse os datos significativos da anamnese bucodental. 

– CA3.4. Describíronse as técnicas de exploración e identificouse o material necesario. 

– CA3.6. Utilizáronse diferentes nomenclaturas dentarias. 

– CA3.7. Efectuáronse diferentes odontogramas na exploración do/da paciente. 

– CA3.9. Recoñecéronse os signos da exploración normal. 

– CA3.13. Mantívose unha actitude coidadosa nas fases do proceso. 

                 CA3.13.1 Describíronse os criterios actitudinais no ámbito clínico odontolóxico 

                  

 

2ª Avaliación 

 

• RA3. Realiza a anamnese e a exploración da cavidade bucodental, e identifica as súas características 

– CA3.2. Acondicionouse o/a paciente seguindo os protocolos de seguridade e respecto durante a aplicación 

da técnica. 

– CA3.5. Aplicáronse técnicas de exploración facial, bucal, dental, oclusal e periodontal. 

– CA3.10. Efectuouse o intercambio do material necesario. 

– CA3.11. Obtivéronse imaxes para a historia clínica mediante fotografía dixital. 

– CA3.13. Mantívose unha actitude coidadosa nas fases do proceso. 

                 CA3.13.2 Mantívose unha actitude coidadosa nas fases do proceso durante a realización das 

prácticas na aula 

 

• RA4. Aplica técnicas para a obtención de imaxes de radiodiagnóstico dental, e selecciona 

parámetros radiolóxicos 

– CA4.1. Definíronse os raios X, a súa interacción coa materia e a formación da imaxe radiolóxica. 

– CA4.2. Enumeráronse as características físicas dos equipamentos e feixes de raios X. 

– CA4.3. Tipificáronse as magnitudes, as medidas e os equipamentos de medida da radiación. 

– CA4.4. Colocouse o/a paciente segundo a técnica que se vaia utilizar. 

– CA4.5. Preparáronse os materiais e os equipamentos necesarios. 

               CA4.5.1 Describiuse como preparar os materiais e os equipamentos necesarios 

– CA4.6. Seleccionouse a técnica para a obtención da imaxe. 

– CA4.7. Realizáronse técnicas de revelado de película radiográfica. 

               CA4.7.1 Describiuse como realizar técnicas de revelado de película radiográfica 

– CA4.8. Realizouse o tratamento dixital da imaxe. 

                CA4.8.1 Describiuse como realizar o tratamento dixital da imaxe 

 

 

3ª Avaliación 

 

• RA5. Aplica medidas de radioprotección e calidade do radiodiagnóstico dental, con interpretación 

da normativa específica 

– CA5.1. Identificáronse os efectos biolóxicos das radiacións ionizantes. 

– CA5.2. Enumerouse a normativa, a lexislación e os requisitos técnico-administrativos en instalacións de 

radiodiagnóstico dental. 

– CA5.3. Definiuse a protección radiolóxica básica. 

– CA5.5. Clasificáronse as medidas de protección radiolóxica específica de radiodiagnóstico dental. 

– CA5.8. Establecéronse os criterios de calidade en radiodiagnóstico. 
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• RA6. Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 

riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os previr. 

– CA6.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, produtos, 

equipamentos e instrumental dunha clínica ou dun servizo de saúde bucodental. 

– CA6.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que se deben adoptar 

na execución das actividades e en cada área do traballo na clínica dental. 

– CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, produtos, 

equipamentos e instrumental dunha clínica ou dun servizo de saúde bucodental. 

– CA6.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 

• RA7. Identifica actitudes e estados emocionais en pacientes, aplicando principios básicos de 

psicoloxía xeral 

– CA7.1. Describíronse actitudes e estados emocionais ligados á atención bucodental. 

– CA7.2. Describíronse técnicas comunicativas no proceso de información. 

– CA7.4. Describiuse o perfil psicolóxico dos/das cativos/as e preadolescentes. 

– CA7.5. Describíronse as características psicolóxicas das persoas adultas. 

– CA7.6. Describiuse o perfil psicolóxico das persoas de idade avanzada. 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Exploración da cavidade oral están 

definidos no punto 1 da presente Programación.  

 

Os criterios de cualificación do módulo son os seguintes: 

Primeiro trimestre: 

* Proba escrita sobre os contidos traballados na aula (60% da nota). 

* Probas prácticas e/ou teórico-prácticas (sobre os contidos/protocolos tratados na aula) (30%). 

*Traballo de aula (10%) 

 

Segundo trimestre: 

* Proba escrita sobre os contidos traballados na aula (50% da nota).  

* Probas prácticas e/ou teórico-prácticas (sobre os contidos/protocolos) (40%) 

* Traballo de aula (10%) 

 

Terceiro trimestre: 

* Formación on line - Tarefas solicitadas na temporalidade indicada (100%) 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación.  A cualificación mínima que deberá obter o alumnado no primeiro e no segundo 

trimestre para facer dita media e poder incrementar posteriormente ata un punto, deberá de ser 

obrigatoriamente de 5.00 puntos por trimestre. 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida 

antes da penalización. 

 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 

matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 

trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automáticamente sube ó seguinte 

número enteiro (aclaración: non se aplicará no caso do 4,5 xa que significaría chegar ó aprobado, polo que a 

nota do boletín cun 4,5 sería un 4). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, para 

facer a media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números enteiros 

dos boletíns. 
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A metodoloxía e os instrumentos de avaliación empregados dende a suspensión presencial das clases no 

centro educativo ata o remate do curso correspondente á terceira avaliación é a seguinte: elaboración, envío, 

seguimento e corrección das tarefas propostas pola docente mediante a plataforma Edmodo na que todo o 

alumnado que constitúe o grupo ten acceso. Igualmente enviaranse mediante correo electrónico a aquel 

alumnado que o solicite.  A docente enviará as tarefas con anterioridade ó día e hora establecida marcada 

polo calendario escolar neste módulo, o alumnado terá sempre dous días de marxe para a entrega das 

solucións (na casuística de ser solicitado con anterioridade e aceptado se poderá ampliar dito prazo).  As 

solucións propostas polo alumando deberán ser subidas en cada entrada realizada pola docente en dita 

plataforma, mediante correo electrónico ou Drive, segundo a necesidade da tarefa e con indicación previa.  

A avaliación realizarase a través da entrega das tarefas solicitadas (exercicios, test, presentacións, resumos, 

mapas conceptuais, comentarios de vídeos, etc.)  Serán avaliadas sempre e cando sexan entregadas dentro 

do prazo establecido.  A non entrega destas tarefas, non prexudicará a cualificación obtida na media entre 

primeiro e segundo trimestre. A docente sempre empregará algún método de aviso conforme recibiu dita 

tarefa. 

A docente estará sempre dispoñible no horario marcado polo calendario escolar para resolver as dúbidas e 

fora del as resolverá na maior brevidade posible. 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para a superación e a ponderación do módulo, o alumnado deberá alcanzar unha cualificación de 5.00 puntos 

tanto nas probas escritas coma nas teórico-prácticas.  

 

Na casuística de que se alcanzara en unha destas probas realizadas ó longo do primeiro e segundo trimestre 

4.50 puntos ou superior, a profesora poderá solicitar un traballo ou tarefa complementaria que substitúa os 

contidos non superados e poder alcanzar a cualificación de 5.00 puntos. 

As probas grupais volveranse a realizar de maneira grupal excepto na situación de non poder emparellar ou 

agrupar ó alumnado, é dicir, que soamente haxa un alumno/a para recuperar. 

 

Na casuística de que a recuperación non fora superada ou non se puidera realizar de forma presencial debido 

á  situación actual do estado de alarma, o/a alumno/a deberá presentarse á proba de xuño coa parte non 

superada. A metodoloxía empregada será aquela que permita a situación no día establecido polo calendario, 

realizando as recuperacións das tarefas de maneira individual.  É imprescindible alcanzar obrigatoriamente 

5,00 puntos en ditas probas para ser consideradas como superadas. 

Se dito alumnado a maiores non participou ou a súa participación coas tarefas entregadas cos contidos 

esenciais ampliados do terceiro trimestre fora igual ou menor ó 50% das solicitadas, deberán entregar todas 

elas novamente para poder optar a incrementar ata un punto a súa cualificación tras facer a media entre 1º e 

2º trimestre, cualificación que non se verá prexudicada  (aclaración: non se reservan tarefas e é obrigatorio 

entregar tódalas tarefas de maneira completa cos contidos esenciais ampliados do terceiro trimestre para 

poder optar a cualificación do incremento da nota). 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Como indica a ORDE do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado de ensinanzas de formación profesional inicial, o número de faltas que 

implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será do 10 % respecto da súa duración total 

(Módulo de exploración da cavidade oral: 134 horas). 

 

Terase en conta os seguintes criterios de cualificación: 

1. Proba escrita (50%) 

2. Probas prácticas e/ou teórico-prácticas traballadas na aula (data límite de entrega) (40%) 

3. Resumo de cada unidade didáctica axuntando imaxes/debuxos. Deberán ser acompañados coas actividades 

do libro de aula e test razoados, escritos a man (data límite de entrega) (10%). 
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Cando o alumnado teña a perda de dereito a avaliación continua, entregarase ó alumnado implicado mediante 

correo electrónico ou en formato papel as tarefas desagregadas sobre as que deba traballar para a superación 

do módulo. A data límite de entrega de tarefas realizadas será 15 días hábiles previos á data da realización da 

proba marcada no calendario de xuño. Se non se indica o contrario, se manterá o calendario xa fixado. 

 

Para valorar a consecución dos obxectivos é obrigatorio alcanzar unha cualificación de 5,00 en todas e cada 

unha das partes nas que se divide a cualificación do módulo (aclaración: debe obter unha puntuación de 5,00 

de maneira individualizada en cada unha das probas solicitadas no apartado 1, 2 e 3 sobre os RA e CA 

correspondentes ó primeiro e segundo trimestre, polo tanto é indispensable a entrega de todas elas para facer 

media).En canto ós contidos esenciais ampliados dos CA da terceira avaliación seguindo o mesmo 

procedemento, incrementarán posteriormente a cualificación obtida na avaliación ata un punto (é obrigatorio 

entregar tódalas tarefas de maneira completa cos contidos esenciais ampliados do terceiro trimestre para 

poder optar a cualificación do incremento da nota). A non entrega de elas non prexudicará a cualificación 

obtida polo alumnado (data límite de entrega). 

 

Se non fora posible (polo “estado de alarma”) serán realizadas e/ou entregadas da seguinte maneira: 

1. Proba escrita presencial ou telemática (oral) segundo ás circunstancias establecidas na data establecida 

2. Probas prácticas e/ou teórico-prácticas - as probas prácticas serán presenciais ou en caso de non poder ser, 

farase a proba telemáticamente explicando o solicitado (oral).  As probas teórico-prácticas serán entregadas 

presencialmente ou se non fora posible enviaranse fotografías/imaxes escanadas de cada proba ó completo 

permitindo unha correcta visualización do contido. Enviaranse mediante correo electrónico ou Drive.  

3. Resumos, actividades e test - serán entregadas presencialmente ou se non fora posible enviaranse 

fotografías/imaxes escanadas de cada tarefa ó completo permitindo unha correcta visualización do contido. 

Enviarase mediante correo electrónico ou Drive. 

 

Non se reservarán cualificacións obtidas previas a perda de dereito a avaliación continua. 

 

Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 

nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos, non tendo en conta as repeticións 

dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación obtida antes 

da penalización. 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 

superior en Hixiene Bucodental e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Exploración da cavidade oral  

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: ESTUDO DA CAVIDADE ORAL (MP0731) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 
1ª Avaliación 

 
• RA1. Define a secuencia cronolóxica da formación e erupción dentaria, en relación coas fases do 
desenvolvemento embriolóxico. 
– CA1.1. Diferenciáronse as fases do desenvolvemento embriolóxico humano. 
– CA1.3. Identificáronse as características embriolóxicas dentarias. 
– CA1.5. Caracterizouse a morfoloxía dos grupos dentarios. 
– CA1.6. Describíronse os sistemas de nomenclatura dentaria na dentición caduca e definitiva. 
– CA1.7. Identificouse a histoloxía das estruturas bucodentais. 
– CA1.9. Clasificáronse as relacións oclusais e intermaxilares. 
 
• RA2. Recoñece as estruturas anatómicas de cabeza e pescozo e describe as súas características 
morfolóxicas. 
– CA2.1. Describíronse as estruturas óseas do cranio e da cara. 
– CA2.2. Localizáronse os músculos craniofaciais relacionados coa mastigación, coa mímica e cos 
movementos mandibulares. 
– CA2.5. Localizáronse as glándulas salivares e do pescozo. 
– CA2.6. Describiuse a anatomía, a histoloxía e a fisioloxía da cavidade bucal. 
– CA2.7. Describiuse a articulación temporomandibular. 
 
• RA3. Valora o funcionamento do aparello estomatognático en relación coa súa fisioloxía. 
– CA3.1. Describíronse as principais estruturas implicadas na respiración. 
– CA3.3. Describiuse o proceso fisiolóxico da salivación e as estruturas orais implicadas. 
– CA3.5. Describíronse os procesos de mastigación, deglutición e fonación. 
 

2ª Avaliación 
 
• RA4. Caracteriza lesións cariosas, en relación cos factores etiopatoxénicos e clínicos. 
– CA4.1. Identificouse o proceso de formación e patoxenia da placa bacteriana e/ou biofilm. 
– CA4.2. Describiuse a etiopatoxenia, a clínica e a evolución das lesións cariosas. 
– CA4.3. Clasificouse a carie segundo os seus factores etiopatoxénicos. 
– CA4.5. Definíronse as repercusións locais, rexionais e sistémicas da carie dental. 
– CA4.6. Relacionouse a influencia da dieta na aparición de carie. 
– CA4.8. Describíronse as probas diagnósticas para a identificación da carie. 
– CA4.9. Interpretáronse odontogramas e analizáronse os tipos de lesións cariosas. 
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• RA5. Recoñece a doenza periodontal (DP), en relación cos factores etiopatoxénicos e clínicos. 
– CA5.2. Describiuse a etiopatoxenia, a clínica e a evolución das lesións en xenxivite e doenza periodontal. 
– CA5.3. Clasificáronse as xenxivites e a doenza periodontal segundo os seus factores etiopatoxénicos. 
– CA5.4. Clasificáronse as repercusións clínicas locais, rexionais e sistémicas da periodontite. 
– CA5.5. Identificáronse as características da periimplantite e mucosite periimplantaria. 
 

3ª Avaliación 
 
• RA6. Identifica alteracións propias da cavidade bucodental, en relación coas súas características 
patolóxicas. 
– CA6.1. Clasificáronse as lesións elementais macroscópicas e microscópicas da mucosa bucodental. 
– CA6.3. Describíronse as neoformacións benignas bucodentais. 
– CA6.4. Clasificáronse as doenzas bacterianas, víricas e fúnxicas da cavidade bucal. 
– CA6.6. Enumeráronse os traumatismos dentais e esqueléticos. 
 
• RA7. Identifica alteracións da cavidade bucodental en relación con patoloxía sistémica. 
– CA7.2. Describíronse patoloxías sistémicas con repercusión directa no sistema estomatognático. 
– CA7.5. Identificáronse lesións orais por axentes físicos, mecánicos, alérxicos e farmacolóxicos. 
– CA7.6. Describíronse os principais fármacos de tratamento odontolóxico e os fármacos cuxos efectos 
secundarios comprometan a saúde bucodental. 
 
• RA8. Identifica factores de risco en pacientes especiais, en relación coa asistencia prestada. 
– CA8.1. Describíronse as doenzas sistémicas que condicionarán o tratamento odontolóxico. 
– CA8.5. Deseñáronse protocolos de actuación odontolóxica en situacións especiais como embarazo, 
drogodependencia ou persoa encamada. 
– CA8.6. Describíronse os tipos de discapacidades e as súas consideracións terapéuticas odontolóxicas. 
 
 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Estudo da Cavidade Oral están definidos 
no punto 1 da presente Programación. Os mínimos serán superados ó lograr unha cualificación de 5,00 en 
todas e cada unha das competencias avaliadas. 
 
As competencias (ou unidades de competencias) abordadas neste módulo formativo segundo o marco legal 
do DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 
correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental son: 
- UC1592_3: identificar as características anatómicas, fisiolóxicas e patolóxicas do aparello 
estomatognático para a súa valoración e o seu rexistro. 
- e) Obter e rexistrar datos de saúde e doenza da cavidade bucodental mediante inspección e exploración. 
- f) Aplicar técnicas preventivas e asistenciais segundo protocolos establecidos. 
- o) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa 
competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do 
equipo, e comunicar esas incidencias, cando cumpra, ao/á odontólogo/a e aos demais membros do equipo. 
- t) Comprender e incorporar á súa actividade profesional os principios éticos e legais aplicables á atención 
á saúde e ao uso eficiente dos recursos dispoñibles. 
 
As competencias (ou unidades de competencias) abordadas en cada actividade/unidade didáctica/avaliación 
están ponderadas segundo a súa importancia. Así: 
- 1ª Avaliación: A unidade de competencia UC1592_3 representa un 85%, a competencia o) un 10% e a 
competencia e) un 5%. 
- 2 Avaliación: A unidade de competencia UC1592_3 representa un 90%, a competencia e) un 5% e a  
competencia t) un 5%. 



COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”   
C/ VÁZQUEZ VARELA, 57  
36204-VIGO (PONTEVEDRA) 
Teléfono: 986 423988 
 

FMI  Páxina 3 de 5 V.0.1 
 

 
- 3ª Avaliación:  A unidade de competencia UC1592_3 representa un 70%, a competencia f) un 10%, a 
competencia o) un 10%, a competencia e) un 5% e a competencia t) un 5%. 
 
Ó longo do módulo avaliarase a consecución das competencias tanto mediante probas escritas, tarefas 
telemáticas, actividades diarias e/ou traballo por proxectos: 
 
* Probas escritas: 
Haberá un mínimo dunha proba escrita ao final de cada avaliación. O profesor gárdase a opción de realizar 
unha proba parcial intermedia que so será superada se a cualificación da mesma e igual ou superior ao 6,5. 
No caso das probas superadas, a nota final teórica da avaliación será a media aritmética entre a proba parcial 
e a proba final. En caso de obter menos dun 6,5 na proba parcial, o alumno deberá presentarse á proba final 
da avaliación. 
 
* Actividades individuais ou grupais orais e/ou escritas (presenciais ou telemáticas): 
Nesta valoración teranse en conta os seguintes aspectos: 
- Un mínimo dunha presentación oral trimestral en grupo sobre un dos contidos de avaliación. 
- Actividades escrita/telemáticas puntuais para entregar na clase ou enviar por correo electrónico. 
 
* Participación no desenrolo dos proxectos. A valoración cualificarase cunha nota de 0 a 10 asignada 
segundo a observación do profesor, que analizará os seguintes aspectos: 
- Comportamento. 
- Realización das tarefas. 
- Participación directa. 
- Interese pola materia. 
 
*** Excepcionalmente, pola situación da COVID19, os contidos de ampliación dende o cese da docencia 
presencial serán avaliados tendo en conta as actividades/tarefas/proxectos realizados a distancia e 
entregados telematicamente (100% da cualificación). Na avaliación valoraranse tanto as competencias como 
os criterios predefinidos para ese período. 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 
=> O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 
matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos. 
Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte número 
enteiro (excepto o 4,5 xa que suporía o aprobado). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final do 
módulo, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números enteiros dos boletíns, xa 
que a plataforma informática XADE non permite introducir decimais. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A penalización total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da 
cualificación obtida antes da penalización. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

 
Para a superación dos contidos e obrigatorio alcanzar unha cualificación de 5,00 en todas e cada unha das 
competencias ou unidades de competencia abordadas neste módulo. A ponderación das mesmas é a seguinte: 
 
- 1ª Avaliación: A unidade de competencia UC1592_3 representa un 85%, a competencia o) un 10% e a 
competencia e) un 5%. 
- 2 Avaliación: A unidade de competencia UC1592_3 representa un 90%, a competencia e) un 5% e a 
competencia t) un 5%. 
- 3ª Avaliación:  A unidade de competencia UC1592_3 representa un 70%, a competencia f) un 10%, a 
competencia o) un 10%, a competencia e) un 5% e a competencia t) un 5%. 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 
A recuperación dos contidos non superados farase avaliación a avaliación cunha proba teórico-práctica das 
competencias (ou unidades de competencias) non superadas ou da totalidade de contidos/competencias, 
segundo o caso. No caso de non superar os contidos da terceira avaliación, estes poderán ser incluídos nas 
probas de recuperación finais pero tendo en conta que a cualificación da terceira avaliación non poderá 
diminuír a media acadada nos dous primeiros trimestres. Nas recuperacións non haberá ponderación ou 
limitación da cualificación obtida. As avaliacións non superadas serán avaliadas na proba ordinaria de xuño. 
 
A proba final para o alumnado con 3 avaliacións suspensas constará dun exame teórico-práctico que 
representará o 100% da nota e incluirá contidos e actividades sobre as competencias (e unidades de 
competencia) abordadas durante o módulo. Na citada proba os contidos correspondentes á terceira avaliación 
non poderán diminuír a cualificación dos contidos da primeira e segunda avaliación. 
 
O profesor, a modo de recuperación, resérvase a opción de demandar traballos ou tarefas complementarias 
que substitúan algunha das actividades individuais ou presentacións orais grupais suspensas ou non 
realizadas durante o transcurso normal do módulo. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
 
A proba final da convocatoria ordinaria de xuño celebrarase segundo o calendario aprobado polo 
Departamento de Hixiene Bucodental. Se polas condicións da COVID19 non fose posible realizala de 
maneira presencial adaptaríanse as ferramentas de avaliación para a súa realización telemática ou similar. 
 

 
 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

 
Para valorar a consecución dos obxectivos e a adquisición das competencias (ou unidades de competencia) e 
contidos básicos do punto 1, teranse en conta os criterios de cualificación reflectidos no punto 2. Ademais, 
deberán cumprirse os seguintes procedementos: 
 
1. Entrega/envío unha semana antes da data da convocatoria ordinaria de xuño de todas as actividades que 
foron expostas oralmente durante o curso. Ademais do arquivo da presentación deberá realizarse un 
comentario sobre a finalidade de cada unha (20% da nota). 
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2. Proba final sobre os contidos teórico-prácticos do módulo. 
Esta proba poderá incluír, ademais dos estritamente teóricos, aqueles contidos prácticos ou procedimentais 
(competencias ou unidades de competencia) que durante o curso foron abordados nas presentacións orais 
trimestrais realizadas polos alumnos ou nas tarefas grupais ou individuais diarias (80% da nota). Se polas 
condicións da COVID19 non fose posible realizar a proba final de maneira presencial adaptaríanse as 
ferramentas de avaliación para a súa realización telemática ou similar. 
 
Por mor da COVID19 as actividades e os contidos de ampliación da terceira avaliación serán avaliadas pero 
a súa cualificación non poderá diminuír a cualificación media acadada nos contidos dos dous primeiros 
trimestres. 
 
Para a superación do módulo será obrigatorio obter un 5 sobre 10 en cada un dos dous apartados anteriores 
(envío de actividades e proba final). De non ser así nalgún deles, a materia non estará superada, 
independentemente da cualificación media ou parcial. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
 
A proba final da convocatoria ordinaria de xuño celebrarase segundo o calendario aprobado polo 
Departamento de Hixiene Bucodental. Se polas condicións da COVID19 non fose posible realizala de 
maneira presencial adaptaríanse as ferramentas de avaliación para a súa realización telemática ou similar. 
 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

 
A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

 
A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 
superior en Hixiene Bucodental e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Estudo da cavidade oral 
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 

 
 
 

En Vigo a 15 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: EPIDEMIOLOXÍA EN SAÚDE ORAL (MP0734) Curso: 2º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 
Na actualidade so hai alumando con contidos pendentes da primeira avaliación. Están realizando o 
correspondente informe de avaliación individualizado que inclúe os seguintes contidos esenciais: 
 

1ª Avaliación 
 
RA1. Planifica programas de seguimento e estudos epidemiolóxicos para grupos de poboación 
específicos, definindo obxectivos e actuacións. 
– CA1.1 Definíronse as aplicacións da epidemioloxía 
– CA1.2 Caracterizáronse os tipos de estudos epidemiolóxicos 
– CA1.3 Identificáronse os indicadores demográficos máis relevantes 
– CA1.4 Describíronse características demográficas de grupos específicos 
– CA1.5 Relacionáronse os datos demográficos cos indicadores de saúde bucodental 
– CA1.6 Definíronse as fases para desenvolver un estudo epidemiolóxico nunha determinada comunidade 
– CA1.7 Formuláronse obxectivos de estudos epidemiolóxicos para unha determinada comunidade 
– CA1.8 Seleccionouse a poboación de estudo e as variables que cumpra estudar 
– CA1.9 Enumeráronse as necesidades de recursos humanos e materiais para a actuación que se vaia 
desenvolver 
– CA1.10 Interpretáronse os datos obtidos con base en diversos indicadores 
– CA1.11 Determináronse as accións de información á poboación obxecto de estudo e a outros axentes 
 
RA5. Informa sobre datos epidemiolóxicos en programas de intervención sanitaria e describe as 
características dos grupos de risco. 
– CA5.1 Clasificáronse grupos de poboación polas súas características e os hábitos máis significativos 
– CA5.2 Identificáronse poboacións de risco en patoloxía bucodental 
– CA5.3 Caracterizáronse factores que aumentan o risco de doenza bucodental 
– CA5.4 Caracterizáronse factores que preveñen e protexen da doenza bucodental 
– CA5.5 Describiuse a epidemioloxía de doenzas bucodentais 
– CA5.6 Determináronse os criterios epidemiolóxicos estandarizados, precisando os índices de aplicación, 
para a avaliación da placa bacteriana, a carie e a doenza periodontal 
– CA5.7 Determináronse os criterios epidemiolóxicos estandarizados, precisando os índices de aplicación, 
para a avaliación de maloclusións e necesidades de tratamento específico 
– CA5.8 Preparouse información para comunicar datos a varios axentes 
– CA5.9 Relacionáronse causas e consecuencias das doenzas bucodentais 
– CA5.10 Respectáronse as normas de traballo e os procedementos establecidos 
– CA5.11 Manifestouse disposición para se adaptar ás características do grupo receptor 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva do primeiro trimestre do módulo de Epidemioloxía en  
Saúde Oral están definidos no punto 1 da presente Programación. 
 
Para a superación dos contidos e para a súa ponderación é obrigatorio alcanzar unha cualificación de 5,00 
en todas e cada unha das tres partes nas que se divide a cualificación do módulo: Proba escrita, actividades e 
participación. 
 
Os mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva neste módulo son: 
- A entrega nas datas sinaladas das actividades e traballos solicitados ó longo do curso e a súa superación 
(Actividades) 
- A realización de presentacións orais grupais ou proxectos guiados (Actividades) 
- A valoración do traballo na clase (Participación) 
 
Estes mínimos, de maneira xeral, serán avaliados seguindo os criterios especificados a continuación: 
 
* Proba escrita sobre os contidos traballados (50% da nota). 
- Haberá un mínimo dunha proba ao final de cada avaliación que incluirá toda a materia impartida nese 
período. O profesor gárdase a opción de realizar unha proba parcial intermedia, cuxos contidos so serán 
superados se a cualificación da mesma e igual ou superior ao 6,5. No caso de probas superadas, a nota final 
teórica da avaliación será a media aritmética entre a proba parcial e a proba final. En caso de obter menos 
dun 6,5 na proba parcial, o alumno deberá presentarse á proba final da avaliación con toda a materia. 
 
* Actividades/Proxectos individuais ou grupais orais e/ou escritas relacionadas cos contidos traballados na 
clase (40% da nota). Nesta valoración teranse en conta os seguintes aspectos: 
- Un mínimo dunha presentación oral/proxecto trimestral en grupo sobre un dos contidos de avaliación. 
-  Redacción dos proxectos. 
- Actividades escritas puntuais para entregar na clase ou enviar por correo electrónico. 
 
* Participación no desenrolo semanal da clase (10% da nota). A valoración cualificarase cunha nota de 0 a 
10 asignada segundo a observación do profesor, que analizará os seguintes aspectos: 
- Comportamento. 
- Realización das tarefas diarias. 
- Participación directa mediante cuestións sobre os contidos. 
- Interese pola materia. 
 
=> O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 
matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos. 
Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte número 
enteiro (excepto o 4,5 xa que suporía o aprobado). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final, 
para facer a media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números 
enteiros dos boletíns, xa que a plataforma informática XADE non permite introducir decimais. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
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Para o alumnado con Informe de Avaliación Individualizado, a  nota final do módulo calcularase coa media 
entre a nota obtida no Informe de Avaliación Individualizado e a cualificación dos contidos da segunda 
avaliación, xa superados durante o período lectivo oficial. 
 
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

 
No caso do alumnado con Informe de Avaliación Individualizado, a cualificación de dito informe terá en 
conta a entrega en data e hora e a correcta elaboración das actividades de cada tema (40%) e a cualificación 
obtida no exame final de xuño (60%) seguindo as directrices: 
- Tanto na nota media das actividades coma no exame final de xuño será necesario obter unha cualificación 
mínima de 5 para dar por superados os contidos do módulo e calcular a nota final. 
- A nota final será a suma ponderada das actividades (40%) e exame final (60%), nota final que deberá ser 
igual ou superior a 5 para superar os contidos da primeira avaliación do módulo. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
 
A proba final da convocatoria ordinaria de xuño celebrarase segundo o calendario aprobado polo 
Departamento de Hixiene Bucodental. Se polas condicións da COVID19 non fose posible realizala de 
maneira presencial adaptaríanse as ferramentas de avaliación para a súa realización telemática ou similar. 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

 
Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflexados 
anteriormente, mediante os seguintes procedementos: 
1. Entrega/envío unha semana antes da data da proba global de tódalas actividades que foron expostas 
oralmente durante o curso. Ademais do arquivo da presentación deberá realizarse un comentario sobre a 
finalidade de cada unha (20% da nota). 
2. Proba escrita sobre os contidos teórico-prácticos do módulo. 
Esta proba poderá incluír, ademais dos estritamente teóricos, aqueles contidos prácticos ou procedimentais 
que durante o curso foron abordados nas presentacións orais trimestrais realizadas polos alumnos ou nas 
tarefas grupais ou individuais diarias (80% da nota). 
 
Para a superación do módulo será obrigatorio obter un 5 sobre 10 en cada un dos dous apartados anteriores. 
De non ser así en algún deles, a materia non estará superada, independentemente da cualificación media ou 
parcial. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, 
traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo 
en conta as repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da 
cualificación obtida antes da penalización. 
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A proba extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua celebrouse en marzo 
antes do inicio do período de confinamento, antes do inicio da convocatoria de FCT marzo-xuño, 
posibilitando así o acceso a cursar o módulo de FCT no caso de superar dita proba. 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

 
A totalidade dos contidos esenciais da primeira avaliación indicados no apartado 1 da presente programación 
foron impartidos durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

 
A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 
superior en Hixiene Bucodental e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Epidemioloxía en Saúde Oral 
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 
 
 

En Vigo a 15 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGS HIXIENE BUCODENTAL (CSSAN09) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: EDUCACIÓN PARA A SAÚDE ORAL (MP0735) Curso: 2º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 
Na actualidade so hai alumando con contidos pendentes da segunda avaliación. Están realizando o 
correspondente informe de avaliación individualizado que inclúe os seguintes contidos esenciais: 
 

2ª Avaliación 
 
RA2. Organiza accións de educación e promoción da saúde, programando actividades para diferentes 
situacións e persoas. 
– CA2.1 Describíronse os niveis e as etapas da planificación sanitaria 
– CA2.2 Establecéronse prioridades de intervención segundo as características de cada grupo 
– CA2.3 Definíronse os obxectivos que cumpra lograr en diversos programas de intervención sanitaria 
– CA2.4 Enumeráronse as actividades do programa en función dos obxectivos 
– CA2.5 Deseñáronse actividades adaptadas ás persoas e aos colectivos receptores da acción 
– CA2.6 Secuenciáronse as actividades e asignáronse tempos de realización 
– CA2.7 Identificáronse os recursos necesarios para o desenvolvemento das actividades 
– CA2.9 Desenvolvéronse proxectos de educación para a saúde bucodental promovidos por institucións 
 
RA3. Prepara información sobre saúde bucodental, logo de seleccionar os contidos en función do 
grupo diana. 
– CA3.1 Interpretáronse as finalidades previstas nos obxectivos 
– CA3.2 Identificáronse as características do grupo diana 
– CA3.3 Analizáronse as características da información que se vaia transmitir 
– CA3.5 Seleccionouse a información en función da idade e das características do grupo receptor 
– CA3.6 Adaptáronse os contidos a persoas ou grupos con características e patoloxías específicas 
– CA3.7 Organizáronse os contidos que cumpra transmitir nas actividades de promoción da saúde e 
prevención de doenzas bucodentais 
– CA3.8 Consultouse bibliografía para actualizar a información relacionada coa prevención das doenzas 
bucodentais 
– CA3.9 Manifestouse iniciativa na procura e no estudo de nova información 
 
RA4. Informa sobre saúde bucodental a persoas e grupos, analizando técnicas adaptadas ás súas 
características e á súa motivación. 
– CA4.1 Identificáronse as técnicas, os elementos e os tipos da comunicación 
– CA4.3 Determináronse as características das persoas que vaian recibir a información 
– CA4.4 Informouse de xeito claro, correcto e adaptado en diferentes situacións 
– CA4.5 Caracterizáronse as técnicas de motivación, as súas fases e os seus requisitos 
– CA4.7 Aplicáronse técnicas de motivación e reforzo en distintas situacións 
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– CA4.8 Aplicáronse técnicas para comprobar o nivel de comprensión das persoas ou dos grupos receptores 
– CA4.9 Identificáronse as técnicas e os fundamentos máis básicos de modificación de comportamento no 
ámbito da promoción da saúde bucodental 
– CA4.10 Amosouse respecto por persoas con perspectivas e forma de vida diferentes  
 
RA5. Pon en práctica actividades de educación e promoción de saúde bucodental, previamente 
seleccionadas en función das características dos grupos 
– CA5.1. Interpretáronse os obxectivos e a metodoloxía de campañas de promoción da saúde. 
– CA5.2. Respectáronse as fases de aplicación de programas de educación sanitaria. 
– CA5.3. Utilizáronse materiais impresos, audiovisuais, aplicacións informáticas, etc. 
– CA5.4. Adaptáronse os recursos ás características das persoas e dos grupos receptores. 
– CA5.5. Desenvolvéronse actividades de promoción da saúde. 
– CA5.8. Respectáronse os tempos marcados na planificación realizada. 
– CA5.10. Manifestouse interese polo traballo en equipo. 
 
RA6. Aplica técnicas de avaliación de programas de educación para a saúde, tendo en conta a 
relación entre os obxectivos e os resultados obtidos. 
– CA6.1. Identificáronse instrumentos para a avaliación de actividades. 
– CA6.2. Formuláronse criterios para avaliar a consecución dos obxectivos programados na intervención 
sanitaria. 
– CA6.3. Diferenciáronse os instrumentos que cumpra aplicar en función do obxectivo da acción avaliativa. 
– CA6.4. Preparáronse instrumentos para a avaliación de actividades de educación para a saúde. 
– CA6.5. Utilizáronse instrumentos para avaliar as actividades desenvolvidas no programa. 
– CA6.6. Establecéronse medidas correctoras e de reforzo para os casos en que non se consigan os 
obxectivos previstos. 
– CA6.7. Respectáronse os criterios establecidos nos protocolos de actuación. 
 
 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva do segundo trimestre do módulo de Educación para a 
Saúde Oral están definidos no punto 1 da presente Programación. 
 
Para a superación dos contidos e para a súa ponderación é obrigatorio alcanzar unha cualificación de 5,00 
en todas e cada unha das tres partes nas que se divide a cualificación do módulo: Proba escrita, actividades e 
participación. 
 
Os mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva neste módulo son: 
- A entrega nas datas sinaladas das actividades e traballos solicitados ó longo do curso e a súa superación 
(Actividades) 
- A realización de presentacións orais grupais ou proxectos guiados (Actividades) 
- A valoración do traballo na clase (Participación) 
 
Estes minimos, de maneira xeral, serán avaliados seguindo os criterios especificados a continuación: 
 
* Proba escrita sobre os contidos traballados (50% da nota). 
- Haberá un mínimo dunha proba ao final de cada avaliación que incluirá toda a materia impartida nese 
período. O profesor gárdase a opción de realizar unha proba parcial intermedia, cuxos contidos so serán 
superados se a cualificación da mesma e igual ou superior ao 6,5. No caso de probas superadas, a nota final 
teórica da avaliación será a media aritmética entre a proba parcial e a proba final. En caso de obter menos 
dun 6,5 na proba parcial, o alumno deberá presentarse á proba final da avaliación con toda a materia. 
 
* Actividades/Proxectos individuais ou grupais orais e/ou escritas relacionadas cos contidos traballados na 
clase (40% da nota). Nesta valoración teranse en conta os seguintes aspectos: 



COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”   
C/ VÁZQUEZ VARELA, 57  
36204-VIGO (PONTEVEDRA) 
Teléfono: 986 423988 
 

FMI  Páxina 3 de 4 V.0.1 
 

- Un mínimo dunha presentación oral/proxecto trimestral en grupo sobre un dos contidos de avaliación. 
-  Redacción dos proxectos. 
- Actividades escritas puntuais para entregar na clase ou enviar por correo electrónico. 
 
* Participación no desenrolo semanal da clase (10% da nota). A valoración cualificarase cunha nota de 0 a 
10 asignada segundo a observación do profesor, que analizará os seguintes aspectos: 
- Comportamento. 
- Realización das tarefas diarias. 
- Participación directa mediante cuestións sobre os contidos. 
- Interese pola materia. 
 
=> O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 
matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos. 
Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ó seguinte número 
enteiro (excepto o 4,5 xa que suporía o aprobado). Ademais, hai que ter en conta que de cara á nota final, 
para facer a media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números 
enteiros dos boletíns, xa que a plataforma informática XADE non permite introducir decimais. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
 
Para o alumnado con Informe de Avaliación Individualizado, a  nota final do módulo calcularase coa media 
entre a nota obtida no Informe de Avaliación Individualizado e a cualificación dos contidos da primeira 
avaliación, xa superados durante o período lectivo oficial. 
 
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

 
No caso do alumnado con Informe de Avaliación Individualizado, a cualificación de dito informe terá en 
conta a entrega en data e hora e a correcta elaboración das actividades de cada tema (40%) e a cualificación 
obtida no exame final de xuño (60%) seguindo as directrices: 
- Tanto na nota media das actividades coma no exame final de xuño será necesario obter unha cualificación 
mínima de 5 para dar por superados os contidos do módulo e calcular a nota final. 
- A nota final será a suma ponderada das actividades (40%) e exame final (60%), nota final que deberá ser 
igual ou superior a 5 para superar os contidos da segunda avaliación do módulo. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. 
 
Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, traballos...) ou 
nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo en conta as 
repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da cualificación 
obtida antes da penalización. 
 
A proba final da convocatoria ordinaria de xuño celebrarase segundo o calendario aprobado polo 
Departamento de Hixiene Bucodental. Se polas condicións da COVID19 non fose posible realizala de 
maneira presencial adaptaríanse as ferramentas de avaliación para a súa realización telemática ou similar. 
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

 
Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflexados 
anteriormente, mediante os seguintes procedementos: 
1. Entrega/envío unha semana antes da data da proba global de tódalas actividades que foron expostas 
oralmente durante o curso. Ademais do arquivo da presentación deberá realizarse un comentario sobre a 
finalidade de cada unha (20% da nota). 
2. Proba escrita sobre os contidos teórico-prácticos do módulo. 
Esta proba poderá incluír, ademais dos estritamente teóricos, aqueles contidos prácticos ou procedimentais 
que durante o curso foron abordados nas presentacións orais trimestrais realizadas polos alumnos ou nas 
tarefas grupais ou individuais diarias (80% da nota). 
 
Para a superación do módulo será obrigatorio obter un 5 sobre 10 en cada un dos dous apartados anteriores. 
De non ser así en algún deles, a materia non estará superada, independentemente da cualificación media ou 
parcial. 
 
Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida en cada 
unha delas. Os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas (exames, 
traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán penalizados con 0,1 puntos por erro, non tendo 
en conta as repeticións dos erros. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da 
cualificación obtida antes da penalización. 
 
A proba extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua celebrouse en marzo 
antes do inicio do período de confinamento, antes do inicio da convocatoria de FCT marzo-xuño, 
posibilitando así o acceso a cursar o módulo de FCT no caso de superar dita proba. 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

 
A totalidade dos contidos esenciais da segunda avaliación indicados no apartado 1 da presente programación 
foron impartidos durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

 
A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 86/2016, do 4 de maio, 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico 
superior en Hixiene Bucodental e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Educación para a Saúde Oral 
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 
 
 

En Vigo a 15 de maio de 2020 


