
PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS 

Estrutura, procedemento e criterios de avaliación do módulo de Fundamentos e Técnicas de 

AnálisesMicrobiolóxicas. 

As  probas de avaliación de dito módulo  constarán de:  

• Unha proba teórica escrita sobre a totalidade das unidades didácticas. 

• Unha proba teórico práctica escrita e  uhna proba práctica que engloben as distintas 

técnicas de análise microbiolóxico: sementeiras, tinturas, observación microscópica, 

identificación mediante probas bioquímicas e serolóxicas. Realización do antibiograma. 

Interpretación dos resultados obtidos. Estudio bacteriolóxico de mostras clínicas. 

Técnicas inmunolóxicas: aglutinacións, ELISAS, precipitacións, inmunocromatografías. 

Explicación do fundamento e a interpretación dos resultados das diferentes técnicas 

serolóxicas. Realización dos cálculos necesarios para a preparación dos reactivos e 

mostras  e, para a expresión dos resultados. 

Temporalización: 

Día 1: 

• Realización dunha proba teórica escrita con preguntas test ou curtas.  As preguntas 
tipo test serán de resposta única, puntuando de xeito negativo as respostas 
incorrectas( 3 respostas incorrectas anularán unha correcta e, as preguntas non 
respostadas non descontarán). 
 

Día 2:  

• Realización dunha proba teórico-práctica e da primeira parte da proba práctica. O 

alumno/a  fará sementeiras para reconto ou illamento a partires de diferentes tipos de 

mostras. 

• Realización dunha  técnica serolóxica e a súa interpretación. 

Día 3: 

 

• Reconto( si procede), tintura de Gram das colonias obtidas e a súa observación 

microscópica para determinar as  características tintoriales e morfolóxicas, realización 

das probas bioquímicas de identificación requiridas ase como a realización do 

antibiograma. 

Día 4: 

• Lectura das baterías de probas bioquímicas e dos antibiogramas. Interpretación dos 

resultados. 

• Recollida  do material empregado. 

 

 

 



 

 

Criterios de avaliación 

• Definir os diferentes tipos de esterilización, manexando correctamente os equipos 

empregados no laboratorio para proceder a esterilización do material.  

• Estableceren as normas de seguridade que deben aplicarse perante a manipulación de 

mostras biolóxicas. 

• Manipular en condicións adecuadas o material biolóxico obxecto de estudio.  

• Definir os diferentes tipos de residuos e o procedemento de eliminación para cada un 

deles.  

• Explicar as características diferenciais de bacterias, fungos, parasitos e virus, 

relacionándoas cos procedementos empregados no laboratorio para o seu illamento e 

identificación.  

• Explicar as características morfolóxicas, culturais, de coloración, bioquímicas e de 

sensibilidade, de cada unha das especies máis importantes dos grupos susceptibles de 

seren recuperados a partires de mostras biolóxicas.  

• Seleccionar os medios de cultivo ou técnicas de recuperación mais apropiados para 

cada mostra ou micro-organismo obxecto de estudio.  

• Explicar e realizar as técnicas de inoculación, semente e illamento, relacionándoas co 

tipo de mostra e microorganismo a illar. 

• Describiren os criterios de positividade, negatividade e contaminación para cada tipo 

de mostra.  

• Explicar os procedementos de identificación de microorganismos en función do tipo de 

microorganismo. 

• Explicar as técnicas de observación microscópica empregadas habitualmente nun 

laboratorio de microbioloxía: exame en fresco, coloración de Gram, coloración de 

Zhield e inmunofluorescencia directa.  

• Realizar as técnicas de observación microscópica.  

• Explicar os procedementos de identificación e reconto de microorganismos en función 

do tipo de microorganismo illado, describindo as características morfolóxicas típicas 

das colonias xurdidas nun medio de cultivo.  

• Describir as técnicas se separación de parasitos, segundo os protocolos establecidos.  

• Desenrolar un esquema básico de procesamento para cada grupo de microorganismos  

• Explicar as probas de sensibilidade a antimicrobianos ou antifúnxicos empregando as 

baterías de antibióticos máis apropiadas para cada microorganismo.  

• Realizar antibiogramas.  

• Expoñer os fundamento dos métodos inmunolóxicos empregados no diagnóstico e 

seguimento das enfermidades infecciosas  

• Explicar os criterios de infección aguda, crónica ou en evolución para unha 

determinada enfermidadeinfecciosa, relacionándoos cos métodos serolóxicos de 

identificación.  

• Explicar as técnicas baseadas en reaccións antíxeno-anticorpo para o estudio 

cuantitativo ou cualitativo de antíxenos ou anticorpos específicos: técnicas de 

precipitación, aglutinación, inmunoensaios marcados, inmunoblotting...  

• Seleccionar os equipos e reactivos en función da técnica e parámetro a determinar, 

identificando os valores de referencia a empregar.  

• Realizar probas de detección de antíxenos o anticorpos de diferentes microorganismos 

mediante o emprego de métodos inmunolóxicos.  

• Preparar los reactivos e dilucións necesarias para as probas inmunolóxicas, 

bacteriolóxicas e bioquímicas.  



• Interpretar os  resultados obtidos nas técnicas serolóxicas.  

• Expoñer as principais enfermidades causadas polos microorganismos.  

 

Criterios de cualificación 

 

Proba teórica 50% 

Proba práctica 

         + 

Proba teórico-

practica 

 

50% 

 

 

 

As  probas  puntuarase de 0 a 10 puntos 

Será necesario acadar un 50% da puntuación total (5 puntos) en cada unha das probas. 

As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na segunda 
parte da proba. 
No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, por no acadar un 
50% da puntuación posible, a puntuación máxima que poderá asignarselle como nota final, 
será de catro puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Vigo a 10 de  Maio de 2017 

 

 

 

 

Ana Benito Rueda 


