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PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS XUÑO 2017 

ORDE do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos 
establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro,de ordenación xeral do sistema 
educativo. 

CICLO: TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTI CO CLÍNICO. 

CÓDIGO:CS0509 

MÓDULO: RECOLLIDA, PREPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE MO STRAS 
BIOLÓXICAS HUMANAS 

 

PROFESOR/A MARÍA SOLEDAD VILA RICO 

CICLO TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

MÓDULO RECOLLIDA, PREPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE MOSTRAS BIOLÓXICAS HUMANAS 

CONVOCATORIA 
2ª CONVOCATORIA,  ao abeiro da ORDE do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas 
libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, 
de ordenación xeral do sistema educativo. 

 

RELACIÓN DE CONTIDOS 

Contidos conceptuais e procedimentales (art.5.2):  

Bloque temático 1:equipamentos e material do laboratorio de diagnóstico 

UD1:Equipamentos e material básico no laboratorio: limpeza e conservación. 

Bloque temático 2: operacións básicas de laboratorio: 

� U.D.2: Desagregación e separación mecánica 

� U.D.3: Medidas de masa e volume: métodos e equipamentos 

� U.D.4: Solucións e disolucións estequiométricas 

Bloque temático 3: normas de seguridade no manexo de mostras biolóxicas, 

equipamentos e reactivos  

� U.D.5: Riscos no laboratorio de análise clínica: tipos, prevención e tratamento 

Bloque temático 4: mostras biolóxicas humanas. 

� U.D.6: Mostras biolóxicas humanas: xeralidades. 

� U.D.7: Métodos de extracción de mostras sanguíneas. 

� U.D.8: Conservación, manipulación e procesamiento pre-analítico das mostras sanguíneas. 

� U.D.9: Mostras de urina.  

� U.D.10: Mostras fecais.  

� U.D.11: Mostras seminais. 

� U.D.12: Mostras do tracto respiratorio inferior.  

� U.D.13: Mostras obtidas mediante procesos invasivos ou cirúrxicos  

� U.D.14: Mostras que non poden ser recollidas directamente polo pacente 
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Bloque temático 5: control de calidade no laboratorio de diagnóstico  

� U.D.15: Calidade do proceso de análises clínicas 

 

Capacidades terminais 

 

 Identificar os diferentes tipos de mostras biolóxicas en que se poidan realizar 
determinacións analíticas. 

 Seleccionar os estudos que se poden realizar nas diferentes mostras biolóxicas humanas. 

 Describir os criterios de calidade e as características que deben reunir as mostras para o 
seu procesamento. 

 Seleccionar o recipiente de recollida en función do tipo de mostra e da determinación 
analítica que se vaia realizar 

 Seleccionar os aditivos necesarios para o correcto procesamento das mostras, en función 
dos parámetros que se determinen. 

 Describir os métodos de codificación de mostras máis utilizados no laboratorio, rexistrando 
os impresos de petición e anotando no soporte axeitado os datos de identificación, así como as 
determinacións analíticas solicitadas. 

 Aplicar criterios de exclusión e rexeitamento de mostras recibidas no laboratorio de 
diagnóstico clínico. 

 Clasificar os diferentes tipos de análises para levar a cabo, en función das mostras e das 
determinacións analíticas, agrupándoas por unidades de traballo. 

 Distribuír as listaxes e as mostras nas diferentes áreas de traballo, tendo en conta as súas 
características e aplicando técnicas de conservación, se é preciso. 

 Describir as diferentes técnicas de toma de mostras en relación coas zonas anatómicas de 
recollida, tendo en conta as características do paciente e as determinacións analíticas solicitadas. 

 Seleccionar a técnica de recollida de mostras segundo as posibilidades de utilización, as 
vantaxes e os inconvenientes que presente. 

 Seleccionar o material de recollida de mostras, en función da técnica que se empregue. 

 Explicar a utilización de reactivos e aditivos, dependendo das características das mostras 
e da determinación analítica solicitada. 

 Describir a técnica de toma de mostras en función da zona anatómica onde se efectúe a 
súa recollida. 

 Relacionar os criterios mínimos de calidade para ter en conta no procesamento da mostra 
para que este sexa óptimo. 

 Describir o procedemento para a obtención de mostras (que poden ser emitidas 
directamente polo paciente ou non) e explicar o método e os criterios de elección do recipiente de 
transporte axeitado. 

 Citar os criterios para aplicar na manipulación e no procesamento de mostras obtidas por 
procedementos invasores oucirúrxicos. 

 Explicar os criterios adicionais, a asepsia local e o tratamento farmacolóxico que se debe 
ter en conta na obtención de mostras para o estudo microbiolóxico ou parasitolóxico. 

 Distinguir a finalidade, o fundamento, os equipamentos e os parámetros de control das 
operacións fisicoquímicas na preparación das mostras. 

 Diferenciar os procedementos de preparación de reactivos, en función do tipo de solucións 
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que se preparen, e as cantidades para empregar en cada caso. 

 Realizar operacións fisicoquímicas de separación e medidas de volume nos distintos tipos 
de mostras que se analicen, con selección do material axeitado. 

 Identificar o tempo máximo que pode transcorrer desde a obtención de determinadas 
mostras e a súa determinación analítica, para evitar a súa caducidade. 

 Seleccionar as condicións de transporte e conservación inmediatas das mostras de 
análise e diferencialas das aplicadas ás mostras de análise diferida. 

 Distinguir as vantaxes e os inconvenientes das formas de transporte e conservación de 
mostras. 

 Relacionar os tempos e os tipos de conservación de mostras ata a súa eliminación co tipo 
de mostra e a determinación analítica solicitada. 

 Describir e realizar técnicas de eliminación de mostras en función do tipo e das 
condicións, segundo protocolos establecidos. 

 

Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva  

 Descrición, identificación, manexo, indicacións, limpeza e mantemento en condicións 
óptimas do material básico de laboratorio. 

 Descrición, fundamento, posta en marcha, calibración e mantemento en condicións 
óptimas do aparataxe básico de laboratorio. 

 Normas de limpeza e orde do material e aparataxe no laboratorio. 

 Descrición dos diferentes métodos de desinfección e esterilización 

 Descrición dos distintos métodos de separación de substancias. 

 Caracterización e descripción dos métodos de purificación do agua para usos específicos 
de laboratorio 

 Cálculo de peso e masa , con expresión en varias unidades 

 Descrición dos métodos de pesada no laboratorio 

 Descrición do procedemento que se debe seguir na medida e na transferencia dos lí-
quidos no laboratorio 

 Análise das pautas e dos criterios de selección de material no proceso de preparación de 
disolucións e dilucións simples e seriadas tendo en conta se a natureza do soluto é sólida o 
líquida. 

 Recoñecemento e identificación dos signos de perigo, códigos de risco e medidas de 
seguridade para productos químicos europeos e. internacionais 

 Análise das das vías de infección e normas de seguridade e hixiene na manipulación de 
mostras microbiolóxicas. 

 Caracterización e análisis dos riscos de tipo físico: fogo, electricidade e radiacións. 

 Descrición das diferentes técnicas de eliminación controlada de residuos e materiais que 
se poden producir no laboratorio 

 Caracterización das mostras biolóxicas humanas susceptibles de ser utilizadas e a súa 
relación coas rexións ou zoas anatómicas que deben abordarse para a súa obtención. 

 Criterios de selección do material utilizado na recollida e transporte dos distintos tipos de 
mostras. 

 Estudio dos diferentes modelos de impresos de petición analítica. 

 Descrición do sistema de transporte, recepción e conservación das mostras. 

 Criterios de identificación e preparación do material necesario para a realización dunha 
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extracción sanguínea. 

 Descrición das normas xerais e específicas que deben aplicarse na conservación e 
transporte de mostras sanguíneas. 

 Descrición, clasificación, mecanismos de acción e criterios de selección dos aditivos e 
anticoagulantes utilizados na conservación e procesamento pre-analítico de mostras sanguíneas. 

 Identificación anatómica dos compoñentes do aparato urinario. 

 Descrición do proceso de formación da urina. 

 Criterios de identificación e preparación do material e utensilios necesarios para a ob-
tención dunha mostra de urina. 

 Análise do protocolo de obtención dos diferentes tipos de mostras de urina. 

 Análisis do protocolo de obtención de mostras de urina mediante sonda vesical. 

 Análise das normas xerales e específicas de conservación e transporte de mostras de 
urina. 

 Análisis da estrutura do tubo dixestivo e das súas glándulas anexas. 

 Descrición dos procesos de deglución, dixestión, absorción e evacuación intestinal. 

 Criterios de identificación e preparación do material, utensilios e recipientes necesarios na 
obtención e transporte das mostras fecais. 

� Descrición das normas xerais e específicas de conservación e transporte de mostras fe-
cais. Análise dos elementos que integran a estrutura do aparato xenital masculino. 

 Descrición da espermatoxénese. 

 Identificación dos diferentes elementos que constitúen a estrutura dun espermatozoide  
normal. 

 Caracterización e composición do seme normal. 

 Enumeración das alteracións que poden orixinarse nas mostras seminais. 

 Análise da información que recolle un espermiograma. 

 Análise dos elementos que integran a estrutura do pulmón. 

 Descrición dos procesos fisiolóxicos da respiración 

 Análise do protocolo de obtención de mostras do TRI dependendo do tipo de análise. 

 Criterios de identificación e preparación do material, utensilios e recipentes necesarios 
para a obtención e transporte dunha mostra do TRI. 

 Descrición das normas específicas de conservación e transporte das mostras do TRI. 

 Análise do protocolo de obtención de mostras mediante procesos invasivos e/o cirúrxicos  

 Criterios de identificación e preparación do material, utensilios e recipientes necesarios 
para a obtención e transporte das mostras obtidas mediante procesos invasivos e/o cirúrxicos. 

 Identificación das zonas ou rexións anatómicas que deben abordarse na obtención das 
distintas mostras obtidas por procesos invasivos e/o cirúrxicos. 

 Descrición das normas específicas de conservación e transporte das mostras obtidas por 
procesos invasivos e/o cirúrxicos. 

 .Determinacións analíticas que poden realizarse a partir das mostras obtidas por proce-
sos invasivos e/o cirúrxicos. 

 Análise do protocolo de obtención de mostras que non poden ser obtidas directamente 
polo paciente 

 Identificación e preparación do material, utensilios e recipientes necesarios para a ob-
tención e transporte de mostras que non poden ser obtidas directamente polo paciente 

 Descrición das normas específicas de conservación e transporte das mostras exudativas 
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de pel e mucosas. 

 Enumeración das alteracións que poden orixinarse nas mostras exudativas de pel e 
mucosas. 

 Diferenciación entre exactitude, precisión e fiabilidade dunha medida. 

 Descrición dos diferentes tipos de erros. 

 Diferenciación entre mostra patrón ou estándar, mostra control e mostra de referencia. 

 Clasificación dos gráficos representativos de control de calidade. 

 

 

ESTRUCTURA E PROCEDEMENTO DA PROBA. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Proba teórico-práctica composta de dúas partes: 

Parte teórica:  Proba tipo test pregunta curta, imaxes mudas , na que se desenvolverán os contidos 
sinalados anteriormente.Preguntas de resposta curta. 

Cualificarase esta parte teórica de cero a dez puntos. 

As preguntas test mal contestadas puntuarán negativo, cunha proporción de 4:1 (é dicir, cada 4 
preguntas test mal contestadas, computará un punto negativo). 

As preguntas non contestadas non puntuarán negativamente. 

Para a superación desta parte, o alumnado deberá acadar unha puntuación mínima de 5 puntos. 

A duración será de 2 h. 

Material necesario para a realización da parte teórica: Bolígrafo de cor azul ou negra indeleble. Non 
se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a 
resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo bolígrafo que empregue para contestar a proba e, 
a seguir, escribirá  a nova resposta. 

Parte práctica (consecutiva á parte teórica): consi stirá na realización dunha ou varias das 
seguintes. 

1. Consistirá na preparación dunha disolución e/ou unha dilucción, empregando o material 
axeitado, realizando os cálculos necesarios e aplicando o  procedemento axeitado e a 
preparación dunha mostra biolóxica para a súa análise.  

2. Descrición da recollida correcta dunha mostra biolóxica. Proporcionaralle ao alumno unha 
mostra biolóxica e preparaa para a súa análise, practicandolle as operacións físico-
químicas axeitadas ao seu tratamento.Eliminación dos refugallos segundo a normativa de 
residuos. Limpar, desinfectar e esterilizar se fose preciso o material empregado. 

3. Seleccionar na aula laboratorio os recipientes adecuados para a recollida e o transporte de 
mostras biolóxicas propostas. 

Cualificarase esta parte práctica de cero a dez puntos. 

A cualificación desta parte farase segundo a táboa de observación que figura como anexo I desta 
programación. 

A duración máxima será de 1 hora. 

Material necesario para a realización da parte práctica: Para a realización desta parte será 
necesario o uso de bata . Bolígrafo de cor azul ou negra indeleble. Non se pode usar corrector. O 
resto do material estará a disposición do alumnado na aula taller. 

 

O profesorado poderá excluír de calquera parte da proba do módulo profesional ao alumnado que 
leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpra as normas de prevención, 
protección e seguridade, sempre que poida implicar algún tipo de risco para el ou ela, para o resto 
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do grupo, o propio profesorado ou para as instalacións. Neste caso, o profesorado do módulo 
profesional cualificará ao alumnado excluído desta parte da proba do módulo cun cero.  

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co 
funcionamento da proba. 

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do 
profesorado, enriba da mesa. 

PARA O APROBADO DO MÓDULO É NECESARIO SUPERAR Á PAR TE TEÓRICA E A PARTE 
PRÁCTICA.   

 

COMPOÑENTES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

PARTE TEÓRICA: 70% 

PARTE PRÁCTICA: 30%. 

 

 

Vigo, 9 de maio de 2017 

 

 

Ado: MARÍA SOLEDAD VILA RICO 
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ANEXO I 

Táboa de observación para a cualificación da proba práctica 

 

Táboa de observación para a práctica de preparación de mostra biolóxica 

Cualificación proba práctica. A nota da proba suporá un 30% da nota da avaliación   

As cualificacións puntuaranse do seguinte xeito: Mal (0-2), Regular (3-5), Ben (6-8), Moi ben (9-10) 

1. Prepación persoal. Cualificación 1 punto             

Actividade Mal Regular Ben Moi ben Puntuación máxima Puntuación alumnado 

Mans libres de adornos 0,25 

Lava e seca as mans 0,25 

Pon a bata 0,25 

Pon as luvas 0,25 

1 

2. Preparación da mesa de traballo. Cualificada con 3 puntos en total 

Actividade Mal Regular Ben 

Moi 

ben Puntuación máxima Puntuación alumnado 

Protexe a mesa de traballo 0,2 

Selecciona todo o material para a práctica 1,2 

Manexa os instrumentos correctamente 1 

Recolle o material da mesa 0,3 

Desbota os refugallos segundo normativa 

vixente 0,3 

3 

3.Procedemento para a análise da mostra biolóxica. Total 6 puntos 

Actividade Mal Regular Ben 

Moi 

ben Puntuación máxima Puntuación alumnado 

Selecciona e mide a cantidade correcta de 

reactivos. 2 

Mide o tempo de aplicación dos reactivos, 

se é preciso 0,5 

Calcula cantidades, parámetros, 

resultados, segundo o obxectivo da 

práctica. 3,5 
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6 

          Puntuación total: 

 

 

 

 

Vigo, 07 de xuño de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: María Soledad Vila Rico 


