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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Clasifica os materiais, os equipamentos básicos e os reactivos utilizados en laboratorio, e describe a súa utilización e o seu mantemento

RA2 - Aplica os protocolos de seguridade e prevención de riscos na manipulación de produtos químicos e biolóxicos, interpretando a normativa

RA3 - Realiza disolucións e dilucións de mostras e reactivos, e xustifica os cálculos de masas, volumes e concentracións

RA4 - Aplica procedementos de separación de substancias e xustifica a técnica seleccionada

RA5 - Realiza a valoración técnica da coherencia e a fiabilidade dos resultados obtidos, utilizando ferramentas estatísticas

RA6 - Realiza técnicas de microscopía, aplicando ferramentas de dixitalización e envío de imaxes

RA7 - Aplica sistemas de xestión de calidade no laboratorio clínico e de anatomía patolóxica, analizando as normas de calidade

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de material do laboratorio e a súa utilización

CA1.2 Identificáronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización que se vaian empregar no laboratorio

CA1.3 Identificáronse os tipos de auga e os seus métodos de obtención

CA1.4 Identificáronse os reactivos atendendo á súa natureza química e á súa pureza

CA1.5 Identificáronse os equipamentos básicos e os instrumentos do laboratorio, e as súas aplicacións

CA1.6 Interpretáronse os procedementos normalizados de traballo (PNT) para a utilización e o mantemento dos equipamentos básicos e dos instrumentos
do laboratorio

CA2.1 Identificáronse os riscos asociados aos reactivos químicos, radioactivos e biolóxicos

CA2.2 Seguíronse os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación destes

CA2.3 Identificáronse os requisitos normativos referentes ao tratamento e á eliminación de residuos químicos, radioactivos e biosanitarios xerados no
laboratorio

CA2.4 Organizouse a eliminación de residuos no traballo, con orde, hixiene e método

CA2.5 Identificáronse os riscos específicos dos equipamentos de laboratorio

CA2.6 Seleccionáronse as técnicas e os equipamentos de prevención e protección individual e colectiva

CA2.7 Definiuse o significado e o alcance de cada tipo de sinalización de seguridade

CA2.8 Determinouse a aplicación e o rexistro dos protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA2.9 Valorouse a importancia do cumprimento das normas de seguridade física, química e biolóxica

CA3.1 Identificáronse as reaccións que teñen lugar no proceso de preparación dunha disolución
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Calculáronse as masas, os volumes e as concentracións dos reactivos implicados nunha reacción dada, aplicando as leis químicas

CA3.3 Expresáronse as disolucións en distintas unidades de concentración

CA3.4 Seleccionáronse os materiais volumétricos e os reactivos necesarios na preparación de disolucións e dilucións

CA3.5 Preparáronse as disolucións e as dilucións coa precisión requirida

CA3.6 Preparáronse solucións amortecedoras

CA3.7 Definíronse os métodos de cálculo e medida electroquímica do pH

CA3.8 Identificáronse os compoñentes e o funcionamento do pHmetro

CA3.9 Preparouse e calibrouse o pHmetro en función dos procedementos normalizados de traballo

CA3.10 Realizáronse determinacións de pH mediante o pHmetro

CA3.11 Realizáronse medidas de concentración mediante espectrofotometría de analitos

CA3.12 Preparáronse os patróns e obtivéronse curvas de calibraxe

CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso

CA4.1 Identificáronse os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento

CA4.2 Identificáronse as técnicas e os principios da análise instrumental mediante procedementos normalizados de traballo (PNT)

CA4.3 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e os instrumentos en función do método de separación

CA4.4 Preparouse o material e os reactivos necesarios para a separación

CA4.5 Efectuáronse separacións mediante filtración, centrifugación e cromatografía plana

CA4.6 Efectuáronse electroforeses de diversos tipos

CA4.7 Recolléronse datos dos resultados da separación

CA4.8 Cubríronse informes técnicos de análise utilizando un soporte dixital

CA4.9 Aplicáronse as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso

CA5.1 Identificáronse os parámetros estatísticos aplicables ás análises

CA5.2 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos na análise dunha magnitude biolóxica

CA5.3 Valoráronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos

CA5.4 Representáronse en gráficos de control en soporte dixital os datos obtidos segundo as regras de control adecuadas

CA5.5 Elaboráronse informes técnicos en soporte dixital seguindo as especificacións e os criterios establecidos

CA5.6 Consideráronse accións de rexeitamento ou correctoras dos resultados fóra de control
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Identificouse o protocolo de reconstitución e conservación de controis para evitar problemas de validación, de calibración e de control de calidade

CA5.8 Valorouse a importancia do estudo da calidade dos resultados

CA6.1 Describíronse os tipos de microscopios ópticos e as súas características

CA6.2 Detallouse o funcionamento do microscopio óptico

CA6.3 Describíronse os tipos e as características dos microscopios electrónicos

CA6.4 Enfocáronse preparacións utilizando os microscopios dispoñibles no laboratorio

CA6.5 Describíronse os sistemas de captación de imaxes dixitais

CA6.6 Capturáronse imaxes de preparacións microscópicas

CA6.7 Procesouse a imaxe dixital para mellorar a súa calidade

CA6.8 Elaborouse un arquivo de imaxes dixitais

CA6.9 Transferíronse imaxes utilizando distintos métodos

CA6.10 Aplicouse a norma de calidade e confidencialidade para a transferencia de datos asociados ás imaxes

CA7.1 Identificáronse as normas de calidade aplicables no laboratorio clínico e en anatomía patolóxica

CA7.2 Explicáronse as vantaxes da normalización e da certificación de calidade

CA7.3 Relacionáronse os elementos do sistema de calidade coa actividade do laboratorio

CA7.4 Aplicáronse as normas de calidade

CA7.5 Identificáronse os documentos empregados nun sistema de xestión de calidade

CA7.6 Documentáronse os procedementos da actividade do laboratorio

CA7.7 Identificáronse os tipos de auditoría en relación coa avaliación da calidade

CA7.8 Valorouse a importancia da xestión da calidade no laboratorio

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Clasifica os materiais, os equipamentos básicos e os reactivos utilizados en laboratorio, e describe a súa utilización e o seu mantemento

RA2 - Aplica os protocolos de seguridade e prevención de riscos na manipulación de produtos químicos e biolóxicos, interpretando a normativa

RA3 - Realiza disolucións e dilucións de mostras e reactivos, e xustifica os cálculos de masas, volumes e concentracións

RA4 - Aplica procedementos de separación de substancias e xustifica a técnica seleccionada

RA5 - Realiza a valoración técnica da coherencia e a fiabilidade dos resultados obtidos, utilizando ferramentas estatísticas
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA6 - Realiza técnicas de microscopía, aplicando ferramentas de dixitalización e envío de imaxes

RA7 - Aplica sistemas de xestión de calidade no laboratorio clínico e de anatomía patolóxica, analizando as normas de calidade

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de material do laboratorio e a súa utilización

CA1.2 Identificáronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización que se vaian empregar no laboratorio

CA1.4 Identificáronse os reactivos atendendo á súa natureza química e á súa pureza

CA1.5 Identificáronse os equipamentos básicos e os instrumentos do laboratorio, e as súas aplicacións

CA1.6 Interpretáronse os procedementos normalizados de traballo (PNT) para a utilización e o mantemento dos equipamentos básicos e dos instrumentos
do laboratorio

CA2.2 Seguíronse os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación destes

CA2.4 Organizouse a eliminación de residuos no traballo, con orde, hixiene e método

CA2.6 Seleccionáronse as técnicas e os equipamentos de prevención e protección individual e colectiva

CA3.2 Calculáronse as masas, os volumes e as concentracións dos reactivos implicados nunha reacción dada, aplicando as leis químicas

CA3.3 Expresáronse as disolucións en distintas unidades de concentración

CA3.4 Seleccionáronse os materiais volumétricos e os reactivos necesarios na preparación de disolucións e dilucións

CA3.5 Preparáronse as disolucións e as dilucións coa precisión requirida

CA3.6 Preparáronse solucións amortecedoras

CA3.9 Preparouse e calibrouse o pHmetro en función dos procedementos normalizados de traballo

CA3.10 Realizáronse determinacións de pH mediante o pHmetro

CA3.11 Realizáronse medidas de concentración mediante espectrofotometría de analitos

CA3.12 Preparáronse os patróns e obtivéronse curvas de calibraxe

CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso

CA4.1 Identificáronse os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento

CA4.2 Identificáronse as técnicas e os principios da análise instrumental mediante procedementos normalizados de traballo (PNT)

CA4.3 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e os instrumentos en función do método de separación

CA4.4 Preparouse o material e os reactivos necesarios para a separación
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Efectuáronse separacións mediante filtración, centrifugación e cromatografía plana

CA4.6 Efectuáronse electroforeses de diversos tipos

CA4.7 Recolléronse datos dos resultados da separación

CA4.8 Cubríronse informes técnicos de análise utilizando un soporte dixital

CA4.9 Aplicáronse as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso

CA5.1 Identificáronse os parámetros estatísticos aplicables ás análises

CA5.3 Valoráronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos

CA5.4 Representáronse en gráficos de control en soporte dixital os datos obtidos segundo as regras de control adecuadas

CA5.5 Elaboráronse informes técnicos en soporte dixital seguindo as especificacións e os criterios establecidos

CA5.6 Consideráronse accións de rexeitamento ou correctoras dos resultados fóra de control

CA6.2 Detallouse o funcionamento do microscopio óptico

CA6.4 Enfocáronse preparacións utilizando os microscopios dispoñibles no laboratorio

CA6.5 Describíronse os sistemas de captación de imaxes dixitais

CA6.6 Capturáronse imaxes de preparacións microscópicas

CA6.8 Elaborouse un arquivo de imaxes dixitais

CA6.9 Transferíronse imaxes utilizando distintos métodos

CA6.10 Aplicouse a norma de calidade e confidencialidade para a transferencia de datos asociados ás imaxes

CA7.3 Relacionáronse os elementos do sistema de calidade coa actividade do laboratorio

CA7.6 Documentáronse os procedementos da actividade do laboratorio

1.- MINIMOS ESIXIBLES.

Consideránse mínimos os establecidos no correspondente Decreto 77/2016 e que se relacionan de seguido:

- CA1.1. Identificar os tipos de material do laboratorio e a súa utilización.

- CA1.2. Identificar as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización que se vaian empregar no laboratorio.

- CA1.3. Identificar os tipos de auga e os seus métodos de obtención.

- CA1.4. Identificar os reactivos atendendo á súa natureza química e á súa pureza.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- CA1.5. Identificar os equipamentos básicos e os instrumentos do laboratorio, e as súas aplicacións.

- CA1.6. Interpretar os procedementos normalizados de traballo (PNT) para a utilización e o mantemento dos equipamentos básicos e dos

instrumentos do laboratorio.

- CA2.1. Identificar os riscos asociados aos reactivos químicos, radioactivos e biolóxicos.

- CA2.2. Seguir os protocolos de prevención de riscos físicos, químicos e biolóxicos durante a manipulación destes.

- CA2.3. Identificar os requisitos normativos referentes ao tratamento e á eliminación de residuos químicos, radioactivos e biosanitarios xerados no

laboratorio.

- CA2.4. Organizar a eliminar residuos no traballo, con orde, hixiene e método.

- CA2.5. Identificar os riscos específicos dos equipamentos de laboratorio.

- CA2.6. Seleccionar as técnicas e os equipamentos de prevención e protección individual e colectiva.

- CA2.7. Definir o significado e o alcance de cada tipo de sinalización de seguridade.

- CA2.8. Determinar a aplicación e o rexistro dos protocolos de actuación en caso de emerxencia.

- CA2.9. Valorar a importancia do cumprimento das normas de seguridade física, química e biolóxica.

- CA3.1. Identificar as reaccións que teñen lugar no proceso de preparación dunha disolución.

- CA3.2. Calcular as masas, os volumes e as concentracións dos reactivos implicados nunha reacción dada, aplicando as leis químicas.

- CA3.3. Expresar as disolucións en distintas unidades de concentración.

- CA3.4. Seleccionar os materiais volumétricos e os reactivos necesarios na preparación de disolucións e dilucións.

- CA3.5. Preparar as disolucións e as dilucións coa precisión requirida.

- CA3.6. Preparar solucións amortecedoras.

- CA3.7. Definir os métodos de cálculo e medida electroquímica do pH.

- CA3.8. Identificar os compoñentes e o funcionamento do pHmetro.

- CA3.9. Preparar e calibrar o pHmetro en función dos procedementos normalizados de traballo.

- CA3.10. Realizar determinacións de pH mediante o pHmetro.

- CA3.11. Realizar medidas de concentración mediante espectrofotometría de analitos.

- CA3.12. Preparar os patróns e obter curvas de calibraxe.

- CA3.13. Aplicar as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso.

- CA4.1. Identificar os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento.

- CA4.2. Identificar as técnicas e os principios da análise instrumental mediante procedementos normalizados de traballo (PNT).

- CA4.3. Seleccionar, preparar e calibrar os equipamentos e os instrumentos en función do método de separación.

- CA4.4. Preparar o material e os reactivos necesarios para a separación.

- CA4.5. Efectuar separacións mediante filtración, centrifugación e cromatografía plana.

- CA4.6. Efectuar electroforeses de diversos tipos.

- CA4.7. Recoller datos dos resultados da separación.

- CA4.8. Cubrir informes técnicos de análise utilizando un soporte dixital.

- CA4.9. Aplicar as normas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental en todo o proceso.

- CA5.1. Identificar os parámetros estatísticos aplicables ás análises.

- CA5.2. Establecer os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos na análise dunha magnitude biolóxica.

- CA5.3. Valorar os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos.

- CA5.4. Representar en gráficos de control en soporte dixital os datos obtidos segundo as regras de control adecuadas.

- CA5.5. Elaborar informes técnicos en soporte dixital seguindo as especificacións e os criterios establecidos.

- CA5.6. Consideráronse accións de rexeitamento ou correctoras dos resultados fóra de control.
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- CA5.7. Identificar o protocolo de reconstitución e conservación de controis para evitar problemas de validación, de calibración e de control de

calidade.

- CA5.8. Valorar a importancia do estudo da calidade dos resultados.

- CA6.1. Describir os tipos de microscopios ópticos e as súas características.

- CA6.2. Detallar o funcionamento do microscopio óptico.

- CA6.3. Describir os tipos e as características dos microscopios electrónicos.

- CA6.4. Enfocar preparacións utilizando os microscopios dispoñibles no laboratorio.

- CA6.5. Describir os sistemas de captación de imaxes dixitais.

- CA6.6. Capturar imaxes de preparacións microscópicas.

- CA6.7. Procesar a imaxe dixital para mellorar a súa calidade.

- CA6.8. Elaborar un arquivo de imaxes dixitais.

- CA6.9. Transferir imaxes utilizando distintos métodos.

- CA6.10. Aplicar a norma de calidade e confidencialidade para a transferencia de datos asociados ás imaxes.

- CA7.1. Identificar as normas de calidade aplicables no laboratorio clínico e en anatomía patolóxica.

- CA7.2. Explicar as vantaxes da normalización e da certificación de calidade.

- CA7.3. Relacionar os elementos do sistema de calidade coa actividade do laboratorio.

- CA7.4. Aplicar as normas de calidade.

- CA7.5. Identificar os documentos empregados nun sistema de xestión de calidade.

- CA7.6. Documentar os procedementos da actividade do laboratorio.

- CA7.7. Identificar os tipos de auditoría en relación coa avaliación da calidade.

- CA7.8. Valorar a importancia da xestión da calidade no laboratorio Estes constituirán os requirimentos mínimos que se exixen ao alumnado para

superar o módulo, definindo o límite entre o suspenso e aprobado.

2.- CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Os criterios de cualificación seguiranse os seguintes, tendo en conta o artigo 14, sobre avaliación e cualificación final das probas libres da ORDE

do 5 de abril de 2013 :

2..1. Proba teórica:  A proba escrita versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de evaluación establecidos na

programación para esta parte. Ten carácter eliminatorio e será puntuada de 0 a 10. Para poder superar a proba ten que acadar un 5 ou máis. Para

a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a resolución correcta dun 60%, unha vez descontadas as preguntas incorrectas,

equivalente a obtención de  cinco puntos. Serán mínimos esixibles todos os da programación.

2.2. Proba práctica: Consistirá na realización de unha práctica de laboratorio, elaboracion dun PNT e a resolución de preguntas curtas dos criterios

da programación seleccionados para esta parte da proba. Para a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a obtención de

cinco puntos.  Para a superación  da proba, que ten carácter eliminatorio, esixirase  a resolución correcta dun 60, equivalente a obtención de  cinco

puntos.

A cualificación final será a media aritmética da primeira e segunda parte das probas. A puntuación anterior, cando o resultado non sexa un número

enteiro, redondearase á puntuación enteira superior ou inferior máis próxima, tendo que acadar 5 ou máis puntos en cada unha delas. En el caso

de las personas aspirantes que suspendan a segunda parte da prueba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

INSTRUCCIONS XERAIS DA PROBA:

     - Rógase máxima puntualidade e infórmase que unha vez comezada a proba, ninguén poderá acceder á aula.

     - Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar en todo momento sobre a mesa para a verificación por

parte do profesorado.

     - Para o acceso a aula onde se realizarán as probas, deberán apagarse todos os dispositivos electrónicos, incluído o teléfono móbil. O uso

destes dispositivos durante a proba será obxecto de expulsión.

     - Unha vez comezada aproba, non poderá abandoar a aula ata pasados trinta minutos.

     - Sobre a mesa, soamente o material necesario indicado para a realización dos exercicios.

     - Uso de bolígrafo azul ou negro.

     - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

     - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

     - No se poderá desgrapar o exame.

      - As preguntas que aparecen catalogadas como preguntas de reserva, serán contestada na mesa forma que o resto de preguntas, en previsión

de posibles anulacións de preguntas. Non teñen efectos de cualificación en primeira instancia, pero en caso de

         anulación de preguntas servirán para o computo da nota.

     - Ante calquera dúbida ou consulta, non abandoar o asento, levantar a man e será atendido polo profesorado.

     - Se necesita un certificado de asistencia solicíteo á comisión.

     - Queda totalmente prohibido sacar da aula o exercicio.

     - Os exercicios deberán ser entregados completos ao profesorado.

MATERIAL PARA PROBA:

     - Bolígrafo azul ou negro.

     - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

     - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

     - Pódese usar calcuadora.

     - Roupa cómoda.

CARACTERISTICAS DA PROBA:

     - A proba consta de 100 preguntas tipo test, con  4 posibles respostas, das que so unha é a pregunta correcta.

     - Será facilitada ó alumnado nun documento impreso que non poderá ser desgrapado nin incorporar ó mesmo documentos alleos ó

proceso.

     - As respostas cóbrense na plantilla adxunta.

     - Cada pregunta valorase cun punto en caso de ser correctas. Por cada tres resposta incorrectas anulase unha pregunta correcta.

     - As preguntas sen contestar non serán contabilizadas.

     - No caso de erro o marcar unha casilla, cubrirase a totalidade da casilla e poñerase unha cruz na que se cubra como correcta

     - Ao ter que ser cifra enteira (sen decimais) e comprendidas entre o 1 ao 10, haberá que redondear o resultado obtido sempre aproximando

a unidade máis próxima.

DURACION DA PROBA: 120 minutos, é dicir dúas horas.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

INSTRUCCIONS XERAIS DA PROBA:

     - Rógase máxima puntualidade e infórmase que unha vez comezada a proba, ninguén poderá acceder á aula.

     - Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar en todo momento sobre a mesa para a verificación por

parte do profesorado.

     - Para o acceso a aula onde se realizarán as probas, deberán apagarse todos os dispositivos electrónicos, incluído o teléfono móbil. O uso

destes  dispositivos durante a proba será obxecto de expulsión.

     - Unha vez comezada aproba, non poderá abandoar a aula ata pasados trinta minutos.

     - Sobre a mesa, soamente o material necesario indicado para a realización dos exercicios.

     - Uso de bolígrafo azul ou negro.

     - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

     - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

     - No se poderá desgrapar o exame.

      - As preguntas que aparecen catalogadas como preguntas de reserva, serán contestada na mesa forma que o resto de preguntas, en previsión

de

        posibles anulacións de preguntas. Non teñen efectos de cualificación en primeira instancia, pero en caso de anulación de preguntas servirán

para o

        computo da nota.

     - Ante calquera dúbida ou consulta, non abandoar o asento, levantar a man e será atendido polo profesorado.

     - Se necesita un certificado de asistencia solicíteo á comisión.

     - Queda totalmente prohibido sacar da aula o exercicio.

     - Os exercicios deberán ser entregados completos ao profesorado.

MATERIAL PARA PROBA:

     - Bolígrafo azul ou negro.

     - Non está permitido o uso do lapis para marcar as respostas.

     - Tampouco se permitirá o uso de correctores (goma de borrar, tip-pex).

     - Pódese usar calcuadora.

     - EPIs.

CARACTERÍSTICAS DA PROBA:

CONSISTIRÁ DE VARIAS PARTES:

1.- Resolución práctica mediante o desenvolvemento dun protocolo de:

     ¿ Coñecemento de material, instrumental e aparatos do laboratorio.

     ¿ Limpeza, orden no laboratorio.

     ¿ Manexo e utilización do microscopio óptico.

     ¿ Manexo de material de medición de volumes.

     ¿ Emprego de pipeta, micropipeta, pipeta multicanal.

     ¿ Medición pH.

     ¿ Cálculos de densidade con densímetro, lactodensímetro, picnómetro.

     ¿ Preparación disolución alcohólica.

     ¿ Emprego de alcoholímetro.

     ¿ TInción.

     ¿ Extensión de sangue periférica.
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     ¿ Extensión, tinción e observación de placa bacteriana.

     ¿ Realización dun banco de dilucións.

     ¿ Uso de centrífuga.

     ¿ Técnicas físicas de separación de mesturas.

     ¿ Técnicas químicas de separación de mesturas

     ¿ Técnicas de cromatografía

Terase en conta especialmente:

    ¿ Autonomía e iniciativa

    ¿ Habilidade práctica.

    ¿ Limpeza e orden, así coma a eliminación correcta de rsiduos.

    ¿ Cumprimento das medidas de seguridade.

A duración da proba práctica será dun máximo de 60 minutos.

2.- .- Elaboración dun PNT cos seu correspondentes:

    ¿ Obxectivos

    ¿ Fundamento

    ¿ Materiais

    ¿ Reactivos

    ¿ Procedemento

    ¿ Resultados

    ¿ Conclusións

    ¿ Observacións.

A duración da proba práctica será dun máximo de 30 minutos.

3.- Unha batería de exercicios prácticos sobre:

     ¿ Cambio de unidades

     ¿ Notación científica e cifras significativas.

     ¿ Cálculos de Masas moleculares.

     ¿ Cálculos de moles, moléculas e átomos.

     ¿ Axuste de  reacción químicas.

     ¿ Cálculos de concentración.

     ¿ Cálculos de densidades.

     ¿ Cálculos de pH.

     ¿ Problemas de gases ideais.

A duración da proba práctica será dun máximo de 30 minutos.

Cada parte se valorará sobre 10 puntos. Farase unha media aritmética das tres partes e a cualificación deberá superar o 60% da cualificación.

DURACION DA PROBA: 120 minutos, é dicir dúas horas. Para a resolución do suposto práctico cada alumno disporá de 60 minutos. E 60 para as

outras dúas partes.
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