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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para o módulo Autonomía persoal e saúde infantil, pertencente ao Ciclo formativo de grao superior de educación

infantil; tomado como referencia o Decreto 226/2008 polo que se establece o título de Técnico superior en educación infantil e introducindo as

adapatacións necesarias para adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.

Baseándonos para esta adecuación, ademais no perfil profesional do título, Competencia xeral e Competencias profe-sionais, persoais e sociais e

que se concretan no Decreto do Currículo como segue:

Perfil profesional do titulo:

 O perfil profesional do título de técnico superior en educación infantil determinase pola sua competencia xeral, polas súas copetencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e de ser o caso Unidades de Competencia do Catálogo nacional de

Cualificacións profesionais incluídas no título.

Competencia xeral:

  A competencia xeral deste título consiste en deseñar, por en práctica e avaliar proxectos e programas educativos de atención á infancia no

primeiro ciclo de educación infantil no ámbito formal consonte a proposta pedagóxica elaborada por un mestre ou unha mestra coa especialización

en educación infantil ou título de grao equivalente, e en toda a etapa no ámbito non formal, xerando contornos seguros e en colaboración con

profesionais e coas familias.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

 As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan a seguir:

a) Programar a intervención educativa e de atención social á infancia a partir das directrices do programa da institución e das características

individuais, do grupo e do contexto.

b) Organizar os recursos para o desenvolvemento da actividade respondendo ás necesidades e ás características dos nenos e das nenas.

c) Desenvolver as actividades programadas empregando as estratexias metodolóxicas e os recursos apropiados, e creando un clima de confianza.

d) Deseñar e aplicar estratexias de actuación coas familias, no marco das finalidades e os procedementos da institución, para mellorar o proceso

de intervención.

e) Responder ás necesidades dos cativos e das cativas, así como das familias que requiran a participación de profesionais ou servizos, utilizando

os recursos e os procedementos axeitados.

f) Actuar ante continxencias relativas ás persoas, aos recursos ou ao medio, transmitindo seguridade e confianza, e aplicando, de ser o caso, os

protocolos de actuación establecidos.

g) Avaliar o proceso de intervención e os resultados obtidos, elaborar e xestionar a documentación asociada ao proceso, e transmitir a información

co fin de mellorar a calidade do servizo.

h) Manter actualizados os coñecementos científicos e técnicos relativos á propia actividade profesional, utilizando os re-cursos existentes para a

aprendizaxe ao longo da vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa no deseño e na realización de actividades, con respecto polas liñas pedagóxicas e de actuación da institución

en que se desenvolva a actividade.

j) Manter relacións fluídas cos nenos e as nenas, coas súas familias, cos membros do seu grupo e con outro persoal profesional, amosando

habilidades sociais e capacidade de xestión da diversidade cultural, e achegar solucións para os conflitos que se presenten.

k) Xerar contornos seguros, respectando a normativa e os protocolos de seguridade na planificación e no desenvolve-mento das actividades.

l) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que deriven das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación.

m) Xestionar a propia carreira profesional, analizando oportunidades de emprego, autoemprego e aprendizaxe.

n) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando o estudo da viabilidade de produtos, de planificación da pro-dución e de comercialización.

o) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e de responsabilidade.
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Asociado á unidade de competencia:

UC1029_3: desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións

de risco.

Isto nos permitirá traballar de cara a conseguir o rol do posto de traballo propio de este ciclo formativo que se traducirá en actividades específicas

con resultados concretos, na adaptación en función das variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos productivos, actuar

correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en

coordinación con outros departamentos.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Traballaremos a importancia e o significado das actividades da vida cotiá. Afondaremos na importancia da
aprendizaxe como base da autonomía. A atención das necesidades básicas do neno como contexto educativo
privelexiado e  de interacción co educador.

Promoción da
autonomía e da saúde
na infancia.

30 20

2 Veremos como a aprendizaxe dos hábitos require unha programación e unha avaliación constante para ir
adaptando e asegurando que o proceso se vaia conseguindo correctamente. Que adquisición dun hábito é
unha aprendizaxe a longo prazo, por iso se ha de formular de forma sistemática, tendo claros os obxectivos en
cada momento e a metodoloxía que se utilizará.

Proceso de
adquisición de hábitos
de autonomía persoal

35 20

3 Aquí analizaremos as características e as pautas de alimentación infantil. Veremos os criterios para a
elavoración de menús.

Programación de
intervencións
educativas en relación
a atención e
satisfacción das
necesidades básicas
de alimentación

35 20

4 Nesta unidade programaremos hábitos de hixiene persoal (control de esfínteres, deixar o cueiro...), vestido e
calzado.

Programación de
intervenciones
educativas en relación
á atención e
satisfacción das
necesidades básicas
de hixiene

35 20

5 Traballaremos na identificación das necesidades e dos ritmos de descanso e sono infantil.Programación de
intervenciones
educativas en relación
á atención e
satisfacción  das
necesidades básicas
de actividade e
descanso.

20 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Promoción da autonomía e da saúde na infancia. 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, hixiene e
descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico. NO

RA2 - Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación coas estratexias
de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil. NO

RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación. NO

RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos protocolos
establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as etapas do desenvolvemento físico e os factores que inflúen nel.

CA1.2 Describíronse os parámetros básicos para o seguimento no desenvolvemento físico dos nenos e das nenas.

CA1.8 Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vestido, o descanso e o sono infantil.

CA1.13 Relacionouse o xeito de atención de cada necesidade básica coas características dos cativos e das cativas.

CA1.14 Valorouse a importancia educativa das actividades relacionadas coa satisfacción das necesidades básicas.

CA2.8 Valorouse a importancia da adquisición da autonomía persoal para a construción dunha autoimaxe positiva e do seu desenvolvemento integral, por parte do cativo e da cativa.

CA2.9 Valorouse a importancia da colaboración da familia na adquisición e na consolidación de hábitos de autonomía persoal.

CA2.10 Explicouse o papel das persoas adultas na adquisición da autonomía infantil.

CA4.2 Describíronse as estratexias para satisfacer as necesidades de relación nas rutinas diarias.

CA4.4 Estableceuse unha relación educativa cos nenos e coas nenas.

CA4.10 Valorouse o papel do persoal educador na satisfacción das necesidades básicas e no desenvolvemento da autonomía dos cativos e das cativas.

CA5.1 Identificáronse as características e as necesidades básicas dos nenos e das nenas de cero a seis anos en materia de saúde e seguridade, en relación coa etapa evolutiva en que se
achen e cos instrumentos axeitados.

CA5.2 Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.5 Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describíronse os protocolos de actuación.

CA5.8 Valorouse o papel das actitudes do educador ou da educadora infantil ante as situacións de doenza e accidente.

CA5.11 Valorouse a importancia da educación para a saúde na escola infantil.

CA5.12 Valorouse o papel do persoal con titulación de técnico en educación infantil como axente de saúde e seguridade.
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Crecemento e desenvolvemento físico de cero a seis anos: etapas, características e trastornos máis frecuentes.

  Valoración da atención ás necesidades básicas como momento educativo.

  Prevención e seguridade na atención ás necesidades básicas: análise de perigos e puntos de control críticos.

 Factores que inflúen no crecemento e no desenvolvemento infantil.

 Parámetros básicos para o seguimento no desenvolvemento físico dos nenos e das nenas.

 Autonomía persoal na infancia: pautas de desenvolvemento.

 Valoración da autonomía persoal no desenvolvemento integral dos cativos e das cativas.

 Valoración do papel das persoas adultas na adquisición da autonomía persoal dos cativos e das cativas.

 Análise do papel do persoal profesional da educación infantil na atención ás necesidades básicas e na promoción da autonomía persoal dos cativos e das cativas.

 Normas de seguridade e hixiene aplicables ao persoal profesional da educación infantil.

 Valoración da coordinación coas familias e con outras persoas profesionais para a atención dos cativos e das cativas.

 Saúde e doenza. Promoción da saúde.

 0Valoración do papel do persoal profesional da educación infantil na prevención de riscos relacionados coa saúde e a seguridade infantís.

 Factores implicados no proceso de doenza-saúde

 Vacinas

 Prevención de riscos relacionados coa saúde e a seguridade infantís.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Proceso de adquisición de hábitos de autonomía persoal 35

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, hixiene e
descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico. NO

RA2 - Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación coas estratexias
de planificación educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil. NO

RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de cero a
seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. NO

RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos protocolos
establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.12 Establecéronse os elementos materiais, espaciais e temporais que interveñen na planificación e no desenvolvemento das rutinas diarias.

CA2.1 Describíronse as fases do proceso de adquisición de hábitos.

CA2.2 Formuláronse obxectivos acordes ás posibilidades de autonomía pequenos e das pequenas.

CA2.3 Estableceuse a secuencia das aprendizaxes de autonomía persoal a partir das características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA2.4 Deseñáronse ambientes favorecedores da autonomía persoal na infancia.

CA2.5 Establecéronse estratexias e instrumentos para a detección de elementos que dificulten a adquisición da autonomía persoal dos cativos e das cativas.

CA2.6 Propuxéronse actividades axeitadas para a adquisición de hábitos de autonomía persoal das nenas e dos nenos.

CA2.7 Identificáronse os conflitos e os trastornos relacionados coa adquisición de hábitos de autonomía na infancia.

CA3.1 Explicouse o papel das rutinas no desenvolvemento infantil e a súa influencia na organización temporal da actividade do centro.

CA3.2 Establecéronse as rutinas diarias para a alimentación, a hixiene e os descanso.

CA3.9 Valorouse a importancia de respectar os ritmos individuais dos cativos e das cativas.

CA3.10 Organizáronse actividades e campañas de promoción da saúde.

CA5.9 Comprobouse que o ambiente, os materiais e os equipamentos específicos cumpran as normas de calidade e seguridade.

CA5.10 Establecéronse e mantivéronse relacións de comunicación efectivas coas familias e, de ser o caso, con profesionais, seguindo os procedementos previstos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Autonomía persoal na infancia: pautas de desenvolvemento.

 Análise de estratexias educativas de creación e mantemento de hábitos relacionados coa alimentación, co descanso, co control de esfínteres e coa autonomía persoal nas actividades da
vida cotiá infantil.
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Contidos

 Identificación de conflitos e trastornos relacionados coa adquisición de hábitos de autonomía persoal.

 0Organización de actividades e campañas de promoción da saúde.

 Análise das rutinas na organización do tempo.

 Organización da actividade: importancia dos ritmos individuais e do equilibro entre a actividade e o descanso.

 Valoración das necesidades infantís como eixe da actividade educativa.

 Análise do papel do persoal profesional da educación infantil na atención ás necesidades básicas e na promoción da autonomía persoal dos cativos e das cativas.

 Análise dos riscos e dos factores que predispoñen para os accidentes na infancia. Epidemioloxía.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Programación de intervencións educativas en relación a atención e satisfacción das necesidades básicas de alimentación 35

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación, hixiene e
descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico. NO

RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de cero a
seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. NO

RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación. NO

RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos protocolos
establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. NO

RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía persoal, e
xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Identifícanse os tipos de alimentación da infancia.

CA1.4 Describíronse as características e as necesidades dos pequenos e das pequenas en relación coa alimentación, a hixiene e o descanso.

CA1.5 Identificáronse os criterios axeitados na elaboración de menús.

CA1.6 Elaboráronse tipos de dietas e menús adaptados ás características persoais: idade, alerxias, intolerancias alimentarias, etc.

CA1.7 Analizáronse as pautas de actuación na manipulación dos alimentos.

CA1.8 Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vestido, o descanso e o sono infantil.

CA1.9 Identificáronse os principais trastornos e conflitos relacionados coa alimentación, a hixiene e o descanso.

CA1.10 Propuxéronse actividades, recursos e estratexias acaídas para a satisfacción das necesidades básicas dos pequenos e das pequenas.

CA1.11 Deseñáronse ambientes aptos e seguros para a satisfacción das necesidades de alimentación, hixiene e descanso.

CA3.3 Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación.

CA3.4 Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso.

CA3.5 Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.

CA3.6 Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar cos hábitos de alimentación, hixiene, descanso, etc.

CA3.7 Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias.

CA3.8 Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpran as normas de hixiene e seguridade establecidas na normativa.

CA4.1 Levouse a cabo a intervención con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios metodolóxicos previstos e aos recursos dispoñibles.

CA4.3 Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés.
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Criterios de avaliación

CA4.4 Estableceuse unha relación educativa cos nenos e coas nenas.

CA4.5 Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas.

CA4.6 Respectáronse os ritmos individuais.

CA4.7 Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos.

CA4.8 Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.

CA5.2 Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.3 Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumpra adoptar para a promoción da saúde e o benestar nos centros de atención á infancia.

CA5.5 Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describíronse os protocolos de actuación.

CA5.6 Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes.

CA5.7 Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís.

CA6.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábitos, e a detección de situacións de risco.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das cativas, e do proceso de intervención.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA6.5 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA6.6 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutro persoal profesional.

CA6.8 Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastornos nestes ámbitos dirixidos ás familias e a outro persoal
profesional.

CA6.9 Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos cativos e das cativas.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Identificación de trastornos relacionados coa alimentación, co descanso e coa hixiene.

  Principais afeccións alimentarias: alerxias e intolerancias. Dietas tipo.

 Alimentación: tipos.

 Análise das características e das pautas da alimentación infantil.

 Análise da información dos produtos alimentarios. Calidade alimentaria.

 Criterios para a elaboración de menús infantís.

 Elaboración de menús adecuados ás necesidades derivadas dos trastornos alimentarios, tendo en conta as alerxias e as intolerancias.
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Contidos

 Manipulación dos alimentos.

 Determinación de instalacións e dos materiais para a alimentación, a hixiene e o descanso dos pequenos e das pequenas.

 Alteracións e conservación dos alimentos.

 Hixiene das instalacións e dos utensilios.

 Adecuación de espazos e recursos para favorecer a autonomía dos pequenos e das pequenas.

 Aplicación de técnicas para a alimentación de bebés.

 Manipulación hixiénica dos alimentos.

 Análise de prácticas concretas de hixiene no ámbito da educación infantil.

 Normas de seguridade e hixiene aplicables ao persoal profesional da educación infantil.

 Factores implicados no proceso de doenza-saúde

 Educación para a saúde na escola infantil.

 Trastornos derivados da discapacidade e de situacións de inadaptación social. Pautas de intervención.

 Perigos e puntos de control críticos.

 Instrumentos para o control e o seguimento do desenvolvemento físico e a adquisición de hábitos de autonomía persoal.

 Interpretación de instrumentos e datos sobre a evolución dos parámetros físicos.

 Análise de estratexias e instrumentos para valorar as condicións de seguridade e hixiene dos centros educativos e de atención á infancia.

 Detección de indicadores de risco para a saúde o a seguridade infantil.

 Información ás familias e a outras persoas profesionais: instrumentos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programación de intervenciones educativas en relación á atención e satisfacción das necesidades básicas de hixiene 35

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de cero a
seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. NO

RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación. NO

RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos protocolos
establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. NO

RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía persoal, e
xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.3 Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación.

CA3.4 Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso.

CA3.5 Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.

CA3.6 Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar cos hábitos de alimentación, hixiene, descanso, etc.

CA3.7 Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias.

CA3.8 Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpran as normas de hixiene e seguridade establecidas na normativa.

CA4.1 Levouse a cabo a intervención con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios metodolóxicos previstos e aos recursos dispoñibles.

CA4.3 Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés.

CA4.4 Estableceuse unha relación educativa cos nenos e coas nenas.

CA4.5 Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas.

CA4.6 Respectáronse os ritmos individuais.

CA4.7 Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos.

CA4.8 Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.

CA4.9 Respondeuse adecuadamente ante as continxencias.

CA5.2 Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.3 Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumpra adoptar para a promoción da saúde e o benestar nos centros de atención á infancia.

CA5.4 Valorouse a importancia do estado de saúde e da hixiene persoal ddo persoal educador na prevención de riscos para a saúde.

CA5.5 Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describíronse os protocolos de actuación.
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Criterios de avaliación

CA5.6 Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes.

CA5.7 Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís.

CA6.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábitos, e a detección de situacións de risco.

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das cativas, e do proceso de intervención.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA6.5 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA6.6 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutro persoal profesional.

CA6.8 Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastornos nestes ámbitos dirixidos ás familias e a outro persoal
profesional.

CA6.9 Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos cativos e das cativas.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Aseo e hixiene persoal.

  Vestido, calzado e outros obxectos de uso persoal.

  Identificación de trastornos relacionados coa alimentación, co descanso e coa hixiene.

 Adecuación de espazos e recursos para favorecer a autonomía dos pequenos e das pequenas.

 Normativa en materia de seguridade e hixiene.

 Análise de prácticas concretas de hixiene no ámbito da educación infantil.

 Análise do proceso que as nenas e os nenos seguen no control de esfínteres.

 Aplicación de técnicas para o aseo e a hixiene infantís.

 Normas de seguridade e hixiene aplicables ao persoal profesional da educación infantil.

 Factores implicados no proceso de doenza-saúde

 Educación para a saúde na escola infantil.

 Identificación das doenzas infantís máis frecuentes. Pautas de intervención.

 Trastornos derivados da discapacidade e de situacións de inadaptación social. Pautas de intervención.

 Perigos e puntos de control críticos.

 Instrumentos para o control e o seguimento do desenvolvemento físico e a adquisición de hábitos de autonomía persoal.

 Interpretación de instrumentos e datos sobre a evolución dos parámetros físicos.

 Análise de estratexias e instrumentos para valorar as condicións de seguridade e hixiene dos centros educativos e de atención á infancia.
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Contidos

 Detección de indicadores de risco para a saúde o a seguridade infantil.

 Información ás familias e a outras persoas profesionais: instrumentos.
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Programación de intervenciones educativas en relación á atención e satisfacción  das necesidades básicas de actividade e
descanso.

20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos ritmos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das nenas de cero a
seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran. NO

RA4 - Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as pautas de
actuación. NO

RA5 - Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a seguridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa actuación cos protocolos
establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente. NO

RA6 - Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de autonomía persoal, e
xustifica a selección das estratexias e dos instrumentos empregados. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.3 Preparouse o espazo e as condicións máis acaídas para o descanso, a hixiene e a alimentación.

CA3.4 Organizáronse os tempos respectando os ritmos infantís e o equilibro entre os períodos de actividade e de descanso.

CA3.5 Achegáronse solucións ante as dificultades detectadas.

CA3.6 Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar cos hábitos de alimentación, hixiene, descanso, etc.

CA3.7 Seleccionáronse as axudas técnicas necesarias.

CA3.8 Comprobouse que o ambiente, os materiais e equipamentos específicos cumpran as normas de hixiene e seguridade establecidas na normativa.

CA4.3 Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés.

CA4.4 Estableceuse unha relación educativa cos nenos e coas nenas.

CA4.5 Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas.

CA4.6 Respectáronse os ritmos individuais.

CA4.7 Utilizáronse as axudas técnicas seguindo os protocolos establecidos.

CA4.8 Respectáronse as normas de hixiene, prevención e seguridade.

CA5.2 Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.3 Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cumpra adoptar para a promoción da saúde e o benestar nos centros de atención á infancia.

CA5.5 Indicáronse os criterios e os síntomas máis salientables para a identificación das principais doenzas infantís, e describíronse os protocolos de actuación.

CA5.6 Identificáronse os accidentes infantís máis frecuentes.

CA5.7 Describíronse as estratexias de prevención dos accidentes infantís.

CA6.1 Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do desenvolvemento físico e da adquisición de hábitos, e a detección de situacións de risco.
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Criterios de avaliación

CA6.2 Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das cativas, e do proceso de intervención.

CA6.3 Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.4 Rexistráronse os datos no soporte establecido.

CA6.5 Interpretouse correctamente a información recollida.

CA6.6 Identificáronse as causas dunha intervención non adecuada.

CA6.7 Identificáronse as situacións en que cumpra a colaboración das familias e doutro persoal profesional.

CA6.8 Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satisfacción das necesidades básicas e os trastornos nestes ámbitos dirixidos ás familias e a outro persoal
profesional.

CA6.9 Valorouse a importancia da avaliación para dar unha resposta acaída ás necesidades básicas dos cativos e das cativas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Identificación das necesidades e dos ritmos de descanso e de sono infantís.

  Identificación de trastornos relacionados coa alimentación, co descanso e coa hixiene.

 Organización da actividade: importancia dos ritmos individuais e do equilibro entre a actividade e o descanso.

 Normativa en materia de seguridade e hixiene.

 Identificación de axudas técnicas para a mobilidade e a comunicación na infancia.

 Normas de seguridade e hixiene aplicables ao persoal profesional da educación infantil.

 Valoración da coordinación coas familias e con outras persoas profesionais para a atención dos cativos e das cativas.

 Factores implicados no proceso de doenza-saúde

 Educación para a saúde na escola infantil.

 Trastornos derivados da discapacidade e de situacións de inadaptación social. Pautas de intervención.

 Perigos e puntos de control críticos.

 Instrumentos para o control e o seguimento do desenvolvemento físico e a adquisición de hábitos de autonomía persoal.

 Interpretación de instrumentos e datos sobre a evolución dos parámetros físicos.

 Análise de estratexias e instrumentos para valorar as condicións de seguridade e hixiene dos centros educativos e de atención á infancia.

 Detección de indicadores de risco para a saúde o a seguridade infantil.

 Información ás familias e a outras persoas profesionais: instrumentos.
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Os mínimos esixibles para os RAs, son os seguintes:

RA1. Planifica actividades educativas de atención ás necesidades básicas dos pequenos e das pequenas analizando as pautas de alimentación,

hixiene e descanso, e os patróns de crecemento e desenvolvemento físico.

CA1.1. Identificáronse as etapas do desenvolvemento físico e os factores que inflúen nel.

CA1.4. Describíronse as características e as necesidades dos pequenos e das peque-nas en relación coa alimentación, a hixiene e o descanso.

CA1.5. Identificáronse os criterios axeitados na elaboración de menús.

CA1.6. Elaboráronse tipos de dietas e menús adaptados ás características persoais: idade, alerxias, intolerancias alimentarias, etc.

CA1.8. Describíronse as pautas de actuación en relación ao aseo, a hixiene, o vesti-do, o descanso e o sono infantil.

CA1.9. Identificáronse os principais trastornos e conflitos relacionados coa alimen-tación, a hixiene e o descanso.

CA1.10. Propuxéronse actividades, recursos e estratexias acaídas para a satisfacción das necesidades básicas dos pequenos e das pequenas.

CA1.11. Deseñáronse ambientes aptos e seguros para a satisfacción das necesidades de alimentación, hixiene e descanso.

CA1.12. Establecéronse os elementos materiais, espaciais e temporais que interve-ñen na planificación e no desenvolvemento das rutinas diarias.

RA2. Programa intervencións educativas para favorecer o desenvolvemento de hábitos de autonomía persoal nos cativos e nas cativas en relación

coas estratexias de planifica-ción educativa e os ritmos de desenvolvemento infantil.

CA2.1. Describíronse as fases do proceso de adquisición de hábitos.

CA2.2. Formuláronse obxectivos acordes ás posibilidades de autonomía pequenos e das pequenas.

CA2.3. Estableceuse a secuencia das aprendizaxes de autonomía persoal a partir das características evolutivas dos pequenos e das pequenas.

CA2.4. Deseñáronse ambientes favorecedores da autonomía persoal na infancia.

CA2.6. Propuxéronse actividades axeitadas para a adquisición de hábitos de auto-nomía persoal das nenas e dos nenos.

CA2.9. Valorouse a importancia da colaboración da familia na adquisición e na con-solidación de hábitos de autonomía persoal.

CA2.10. Explicouse o papel das persoas adultas na adquisición da autonomía infan-til.

RA3. Organiza os espazos, os tempos e os recursos da intervención en relación cos rit-mos infantís e a necesidade das rutinas dos nenos e das

nenas de cero a seis anos e, de ser o caso, coas axudas técnicas que cumpran.

CA3.1. Explicouse o papel das rutinas no desenvolvemento infantil e a súa influen-cia na organización temporal da actividade do centro.

CA3.2. Establecéronse as rutinas diarias para a alimentación, a hixiene e os descan-so.

CA3.6. Seleccionáronse os obxectos e os recursos materiais necesarios para traballar cos hábitos de alimentación, hixiene, descanso, etc.

CA3.9. Valorouse a importancia de respectar os ritmos individuais dos cativos e das cativas.

RA4. Realiza actividades de atención ás necesidades básicas e de adquisición de hábitos de autonomía dos cativos e das cativas, e xustifica as

pautas de actuación.

CA4.1. Levouse a cabo a intervención con adecuación ás características individuais dos pequenos e das pequenas, aos criterios metodolóxicos

previstos e aos recursos dispoñibles.

CA4.3. Aplicáronse as técnicas de alimentación, aseo e hixiene infantil de bebés.

CA4.5. Aplicáronse estratexias metodolóxicas para favorecer o desenvolvemento da autonomía persoal nos cativos e nas cativas.

CA4.10. Valorouse o papel do persoal educador na satisfacción das necesidades bá-sicas e no desenvolvemento da autonomía dos cativos e das

cativas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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RA5. Intervén en situacións de especial dificultade ou risco para a saúde e para a segu-ridade dos cativos e das cativas, e relaciona a súa

actuación cos protocolos establecidos para a prevención e a intervención en casos de doenza ou accidente.

CA5.1. Identificáronse as características e as necesidades básicas dos nenos e das nenas de cero a seis anos en materia de saúde e seguridade,

en relación coa etapa evolutiva en que se achen e cos instrumentos axeitados.

CA5.2. Identificáronse os principais factores implicados no proceso de doenza-saúde.

CA5.3. Describíronse as condicións e as medidas sanitarias e preventivas que cum-pra adoptar para a promoción da saúde e o benestar nos

centros de atención á infan-cia.

CA5.8. Valorouse o papel das actitudes do educador ou da educadora infantil ante as situacións de doenza e accidente.

CA5.10. Establecéronse e mantivéronse relacións de comunicación efectivas coas familias e, de ser o caso, con profesionais, seguindo os

procedementos previstos.

 RA6. Avalía o proceso e o resultado da intervención en relación coa satisfacción das necesidades básicas e a adquisición de hábitos de

autonomía persoal, e xustifica a se-lección das estratexias e dos instrumentos empregados.

CA6.1. Identificáronse as fontes de información e as técnicas de seguimento do de-senvolvemento físico e da adquisición de hábitos, e a detección

de situacións de ris-co.

CA6.2. Seleccionáronse os indicadores e os instrumentos axeitados para o control e o seguimento da evolución dos cativos e das cativas, e do

proceso de intervención.

CA6.3. Aplicouse o instrumento de avaliación seguindo o procedemento correcto.

CA6.8. Elaboráronse informes sobre a evolución na adquisición de hábitos, a satis-facción das necesidades básicas e os trastornos nestes ámbitos

dirixidos ás familias e a outro persoal profesional.

Os mínimos esixibles para o ámbito actitudinal son, o cumprimento do seguinte criterio: Iniciativa e autonomía no  traballo

INDICADORES:

- A alumna/o é dinámica e dinamizadora no proceso de realización das tarefas propostas.

- Capta e amosa intrès polos requirimentos e necesidades da tarefa. Pregunta dúbidas.

- Participa nos foros seguindo os requerimentos establecidos.

- Incorpora os novos coñecementos e procedementos as tarefas propostas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En canto aos criterios de cualificación levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do/da alumno/a que proporcionará información

sobre a marcha da súa aprendizaxe. No caso de que esta aprendizaxe non se consiga no ritmo desexado, identificaranse as causas do déficit coa

intención de poder realizar as modificacións que se consideren oportunas para acadar os resultados de aprendizaxe.

A cualificación acadada en cada avaliación calcularase sumando a nota resultante dos distintos instrumentos de avaliación, segundo a ponderación

establecida nesta programación (en liñas xerais equivlen a: 40% contidos conceptuais, saber; 50% contidos procedimentais, saber facer; e o 10 %

contidos actitudinais) , tendo en conta a obrigatoriedade de ter superados todos os mínimos esixibles para poder obter unha cualificación positiva.

É necesario ter aprobados todos os bloques de contidos.

No caso de que o/a alumno/a  non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá o/a profesor/a de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e  traballos semellantes aos propostos durante a avaliación

e/ou a realización dunha proba escrita, dependendo dos criterios de avaliación que non teñan acadados.
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O período de realización das actividades de recuperación serán no período que establece a lei (terceiro trimestre).

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as

aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das avaliacións parciais e valorarase positivamente a evolución ascendente. O

redondeo ao número enteiro correspondente faráse a partir do 0.6.

Todo documento de avaliación unha vez corrixido e revisado polo alumno/a, será custodiado polo/a profesor/a ata rematado o prazo de

reclamacións da avaliación final do módulo.

Na finalización de cada trimestre o alumnado levará a cabo un proceso de autoavaliación e de coavaliación co/coa profesor/a en canto ao que se

refire a: contidos, metodoloxía, recursos e proceso de avaliación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

- Realizarase un informe de avaliacion individualizado.(MD.75.AVA.01 do procedemento de avaliación PR.75.AVA.01) Durante o período ordinario,

para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos dirixidos que permitan ao alumnado adquirir as

capacidades non acadadas e cumprir os mínimos esixidos. Estes traballos e actividades organizaranse de xeito individualizado.

As probas con carácter xeral, poden ser cuestionarios tipo test, de preguntas a desenvolver ou cuestións curtas; probas de execución como,

situacións simuladas, exposición de un tema, realizar un proxecto, solución de casos, ou ben traballos e proxectos a presentar de xeito oral ou

escrito. Actividades similares as realizadas ao longo do curso na aula e outros traballos , que o alumno presentará en tempo e forma (seguindo os

criterios explicitados polo profesor). Valorarase a iniciativa, o esforzo e a autonomía na busca de informacion e manexo de bibliografía

especializada.

Terase en conta a presentación, a capacidade crítica, a capacidade comunicativa e a organización na exposición, se é o caso.

Para aproba-lo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas probas procedimentais como nas probas teórico-prácticas;

ademáis de non ter suspenso o ámbito actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada

se fose o caso.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito a avaliación continua consistirá:

Na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte exclusivamente práctica sobre os contidos do módulo.

- Parte A. Unha proba escrita teórica que incluirá todolos resultados de aprendizaxe e contidos que aparecen en esta programación. Duración

máxima de 1 hora. Pode tratarse de preguntas de ensaio e/ou tipo test.

Normas de corrección da proba tipo testP = [A ¿ (E / n -1)] /nº de preguntas

P = Puntuación do bloque de preguntas obxectivas

A = Nº de acertos

E = Nº de erros

n = número de alternativas das preguntas
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Parte B. Unha batería de probas de execución, inspiradas no 100% dos resultados de aprendizaxe do módulo e así mesmo servirán como

referencia as actividades realizadas ao longo do desenvolvemento do módulo.

 A partir dun ou varios supostos haberá que realizar unha ou varias das seguintes tarefas:

- Deseño dunha intervención educativa na adquisición de hábitos de alimentación.

- Deseño dunha intervención educativa na adquisición de hábitos de hixiene.

- Simulación: a partir dunha canción ou poesía desenvolver unha actividade de motivación para acadar algún hábito.

- Simulación: cambio de un cuéiro.

A duración desta proba terá un mínimo de 2 horas

Para acadar unha cualificación positiva na proba extraordinaria é preciso obter  5 (dun máximo de 10 puntos) en cada unha das partes que a

compoñen.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o

seguimento de cada módulo, indicando o grao de cumprimento e xustificación razonada no caso de desviacións, ademais a programación será

revisada ao inicio de curso e se entragará unha memoria ao final de curso.

O seguimento mensual realizarase mediante a plataforma de xestión das programacións.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso.

Avaliación da práctica docente:

Os aspectos da práctica docente que serán avaliados serán:

- A consecución dos obxectivos específicos das unidades didácticas.

- O cumprimento da programación.

- A metodoloxía utilizada ao longo do curso.

Esta avaliación será levada a cabo coa observación directa e indirecta do docente na aula. Ademais, é importante ter en conta o interese que

mostre o alumnado ante os contidos e a metodoloxía utilizada, a súa participación, a súa motivación e as opinións que poidan xurdir ao longo do

curso sobre o contido, a organización e as actividades.

As reunións cos membros do departamento serán de axuda para a avaliación da práctica docente, na posta en común de aspectos metodolóxicos

e de avaliación.

Ao final do curso académico, o alumnado responderá a un cuestionario relativo á docencia, aos contidos, á metodoloxía, as actividades, a

avaliación, etc...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Actividade para dentificación dos coñecementos previos dos alumnos e das alumnas en relación có módulo profesional a cursar:Esta actividade

pódese desenvolver a través dun diálogo, debates na aula, mediante preguntas do profesor,respondidas polo alumnado ou mediante un

cuestionario preparado ó efecto, en formato de preguntas abertas ou de resposta múltiple.

Detectada algunha dificultade, procederáse a realizar unha entrevista individual de recollidada de datos específicos das necesidades.
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Tamén ó inicio de cada unidade didáctica (tamén bloques de contidos) se plantexarán actividades de avaliación para detectar os conocementos

previos.O profesor realizará preguntas ao alumnado, de maneira oral,  a modo de choiva  de ideas antes de facer unha pequena presentación da

unidade. Outra veces partiremos dun debate, visionado dun vídeo, análise e comentario dun artigo relacionado co tema.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

As medidas de reforzo consistirán en propor novas actividades ou adaptalas as necesidades individuáis, como a titorización do profesor. Tamén

utilizaremos a tutorización dos compañeiros para o desenvolvemento de actividade grupais. Así como ofrecer documentación e outros recursos

didácticos para traballar os temas

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na familia profesional a que pertence este ciclo é importante a educación en valores pois a finalidade da formación nos leva a traballar con

persoas, persoas de diferentes idades e situación.

Así teremos en conta:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente . En ningún momento farase diferenciación por causa do seu sexo, raza, crenzas ou calquer

outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: fundamental para fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo par o uso dos medios e recursos de que se dispón sen

desperdiciar, papel, auga, electricidade, alimentación, insistindo na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É imperativo asumir a normativa para prevención de enfermedades. Aplicar as recomendacións para evitar contaxios.

Tamén é importante adquirir os hábitos posturais no traballo así como uns hábitos de saúde elimpeza ou unha axeitada hixiene ocular nun sistema

educativo e laboral nos que o mundo dixital ten cada verz maior presencia. Ter en conta tamén que a nivel profesional a súde persoal e a do

usuario como elementos cotiáns do seu emprego.

- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflictos fomentando o diálogo baseado no respecto e procurando atopar solucións

de consenso de xeito democrático.

- Educación do consumidor: Fomentar entre o alumnado un consumo respònsable, tanto nos recursos propios como dos de uso colectivo no centro

de ensino.

Interculturalidade: Traballando desde o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sempre que o permita a situación sanitaria COVID19:

Ao longo do curso promoveranse diferentes actividades complementarias e extraescolares tendentes au unha adecuada consecución dos

resultados de aprendizaxe previstos no currículo, na seguinte liña de actuación:
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- Visitas  a escolas infantís da cidade e/ou outros concellos.

- Charlas de profesionais que desenvolven o seu labor no ámbito da educación infantil.

- Actividades e intervencións educativas en centros de educación infantil.

- Talleres por profesionales externos dedicados a atención a infancia.
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