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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Lucus Augusti 2018/201927006531 Lugo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

QUI Operacións de laboratorio Ciclos
formativos de
grao medio

CMQUI02Química Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1250 Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio 82018/2019 255213

MP1250_12 Mostraxe 82018/2019 4840

MP1250_22 Operacións de tratamento 82018/2019 207173

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA GARCÍA ARIAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título de técnico en Operacións de Laboratorio consiste en realizar tomas de mostras, ensaios de materiais, análises

fisicoquímicas, químicas e biolóxicas, aplicando procedementos normalizados e mantendo operativos os equipamentos e as instalacións de

servizos auxiliares, consonte as normas de calidade e prevención de riscos laborais, e de protección ambiental.

Este persoal exercerá a súa actividade en empresas e laboratorios de diversos sectores onde cumpra tomar mostras, realizar ensaios físicos,

fisicoquímicos,químicos e microbiolóxicos, e manter operativos os equipamentos e as instalacións auxiliares que se orienten ao control de calidade.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de produción e transformación, control e aseguramento da

calidade, a protección ambiental e a prevención e seguridade laboral.

Os principais sectores en que pode desenvolver a súa actividade son:

- Industria química, nas áreas de almacén e laboratorio de control de calidade.

- Outras industrias que requiran procesos fisicoquímicos, como son a agroalimentaria,

farmacéutica, de construción, metalúrxica, mecánica, electrónica,

téxtil, transformadora de plásticos e caucho, etc.

- Laboratorios en xeral, de organismos públicos ou de empresas privadas.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais:

e) Identificar as partes dun plan de mostraxe, relacionando os materiais utilizados coa natureza e a finalidade da mostra, segundo os

procedementos establecidos

para realizar tomas de mostras.

f) Caracterizar as operacións básicas de laboratorio, describindo as transformacións da materia que levan consigo, para preparar a mostra para a

análise.

m) Recoñecer as normas de seguridade, calidade e ambientais, e as boas prácticas de laboratorio, para manter a limpeza e a orde no posto de

traballo.

n) Recoñecer e clasificar as situacións de risco en todas as actividades que se realicen no laboratorio, para asegurar o cumprimento das normas e

as medidas de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

o) Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar decisións colectivas ou individuais,

para actuar con responsabilidade e autonomía.

p) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as incidencias da súa actividade.

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

r) Analizar os riscos ambientais e laborais asociados á actividade profesional, en relación coas súas causas, co fin de fundamentar as medidas

preventivas que se vaian adoptar, e aplicar os protocolos correspondentes para evitar danos propios, nas demais persoas, no contorno e no

ambiente.

s) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

t) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e do sector

produtivo de referencia.

Tamén as competencias:

e) Realizar tomas de mostras tendo en conta a súa natureza e a súa finalidade, aplicando os procedementos establecidos.

f) Preparar a mostra para a análise, seguindo procedementos normalizados eadecuándoa á técnica que cumpra utilizar.

m) Manter a limpeza e a orde no posto de traballo, cumprindo as normas de boas prácticas de laboratorio (BPL) e os requisitos de saúde laboral.

n) Asegurar o cumprimento das normas e as medidas de protección ambiental e prevención de riscos laborais en todas as actividades que se

realicen no laboratorio.

o) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, cooperando ou
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traballando en equipo con diferentes profesionais no contorno de traballo.

p) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e

da súa autonomía.

q) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

r) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas

persoas e no contorno laboral e ambiental.

s) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

t) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequenaempresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional.
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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 Material de
laboratorio.
Magnitudes e medidas

12 5

2 O proceso de toma de
mostras. Plan de
mostraxe

12 5

3 Toma de mostras. 12 5

4 Manipulacion ,
conservación e
transporte

12 5

5 Técnicas de
pretratamento da
mostra

52 20

6 Operacións mecánicas
sobre as mostras

52 20

7 Operacicións térmicas
sobre as mostras

52 20

8 Operacións difusionais 51 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Material de laboratorio. Magnitudes e medidas 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Toma mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo NO

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

Criterios de avaliación

  CA1.14 Magnitudes físicas

  CA1.15 Materiais de laboratorio

4.1.e) Contidos

Contidos

 Materiais de laboratorio

 Unidades fundamentais
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O proceso de toma de mostras. Plan de mostraxe 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Toma mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os puntos de mostraxe, o número de mostras e o seu tamaño

CA1.2 Preparáronse os equipamentos de mostraxe e de ensaio in situ indicados no procedemento

CA1.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA1.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

 0CA1.10 Identificaronse os materiais e equipamentos tendo en conta a cantidade, estabilidade e numero de ensaios

  CA1.11 Preparouse o material aplicando as normas de limpeza e orde

  CA1.12 Identificaronse os criterios estatisticos na toma de mostra

4.2.e) Contidos

Contidos

  Fontes de erro na toma e manipulación de mostra.

 Problema analítico.

 Plan de mostraxe.

 Consideracións estatísticas: tamaño e número de mostras.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Toma de mostras. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Toma mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Executouse a técnica de mostraxe, seguindo o procedemento normalizado

CA1.5 Utilizáronse os materiais, os utensilios e os equipamentos codificados, controlando as condicións de asepsia e evitando contaminacións e alteracións

CA1.8 Realizouse o traballo, cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

  CA1.13 Estableceuse o numero e tamaño das mostras para obter unha mostra representativa

4.3.e) Contidos

Contidos

  Ensaios in situ.

 Mostra. Mostra representativa.

 Tipos de mostraxe.

 Toma de mostras: técnicas de toma de mostras. Preparación de material e equipamentos de mostraxe; envases de recollida.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Manipulacion , conservación e transporte 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Toma mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Preparáronse os envases de recollida, en función da mostra e o parámetro que cumpra determinar

CA1.6 Realizouse o rexistro, a etiquetaxe, o transporte e o almacenamento da mostra, seguindo procedementos que aseguren a súa rastrexabilidade

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Manipulación, conservación, transporte e almacenamento da mostra, segundo a súa natureza.

 Envases e recollida de mostras
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Técnicas de pretratamento da mostra 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Acondiciona mostras para a análise seguindo procedementos normalizados de traballo SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de pretratamento

   CA1.1.1 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de moenda

   CA1.1.2 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de homoxenización

   CA1.1.3 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de disolución

   CA1.1.4 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de mineralización

CA1.2 Identificáronse os equipamentos necesarios

   CA1.2.1 Identificáronse os equipamentos necesarios para a moenda

   CA1.2.2 Identificáronse os equipamentos necesarios para a homoxenización

   CA1.2.3 Identificáronse os equipamentos necesarios para a disolución

   CA1.2.4 Identificáronse os equipamentos necesarios para a minerilización

CA1.3 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

   CA1.3.1 Preparáronse os equipamentos de moenda e as disolucións precisas

   CA1.3.2 Preparáronse os equipamentos de homoxeneización e as disolucións precisas

   CA1.3.3 Preparáronse os equipamentos de disolución e as disolucións precisas

   CA1.3.4 Preparáronse os equipamentos de mineralización e as disolucións precisas

CA1.4 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido

   CA1.4.1 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de moenda

   CA1.4.2 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de homoxeneización

   CA1.4.3 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de disolución

   CA1.4.4 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de minerilación
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Criterios de avaliación

CA1.5 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA1.6 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

CA1.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA1.8 Tratáronse ou almacenáronse os residuos, seguindo os procedementos establecidos

CA1.9 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Moenda: aplicacións e procedemento. Tipos de muíños.

 Homoxeneización: tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Disolución: reactivos acuosos; fundentes.

 Mineralización: seca e húmida (a alta presión e con microondas).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Operacións mecánicas sobre as mostras 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións mecánicas sobre as mostras aplicando os procedementos establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de tratamento de mostras

   CA2.1.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de peineramento

   CA2.1.2 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de filtración

   CA2.1.3 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de decantación

   CA2.1.4 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de centrifugación

CA2.2 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas

   CA2.2.1 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas de peineramento

   CA2.2.2 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas de filtración

   CA2.2.3 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas de decantación

   CA2.2.4 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas de centrifugación

CA2.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento

   CA2.3.1 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de peineramento

   CA2.3.2 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de filtración

   CA2.3.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de decantación

   CA2.3.4 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de centrifugación

CA2.4 Realizouse a operación seguindo o procedemento establecido

   CA2.4.1 Realizouse a operación de peineramento seguindo o procedemento establecido

   CA2.4.2 Realizouse a operación de filtración seguindo o procedemento establecido

   CA2.4.3 Realizouse a operación de  decantación seguindo o procedemento establecido

   CA2.4.4 Realizouse a operación de centrifugación seguindo o procedemento establecido
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Criterios de avaliación

CA2.5 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA2.6 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

   CA2.6.1 Limpáronse os equipamentos de peineramento e realizouse o mantemento previsto

   CA2.6.2 Limpáronse os equipamentos de filtración e realizouse o mantemento previsto

   CA2.6.3 Limpáronse os equipamentos de decantación e realizouse o mantemento previsto

   CA2.6.4 Limpáronse os equipamentos de decantación e realizouse o mantemento previsto

CA2.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA2.8 Realizouse o traballo, cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA2.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Peneiramento: fundamento da técnica, aplicacións, equipamentos e procedemento. Tipos de barutos.

 Filtración: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Decantación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Centrifugación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Operacicións térmicas sobre as mostras 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións térmicas sobre as mostras, aplicando os procedementos normalizados SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de tratamento de mostras

   CA3.1.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de destilación

   CA3.1.2 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de evaporación

   CA3.1.3 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de secado

   CA3.1.4 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de cristalización

   CA3.1.5 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de liofilización

CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas

   CA3.2.1 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas de destilación

   CA3.2.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas de evaporación

   CA3.2.3 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas de secado

   CA3.2.4 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas de cristalización

   CA3.2.5 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas de liofilización

CA3.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento

   CA3.3.1 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de destilación

   CA3.3.2 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de evaporación

   CA3.3.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de secado

   CA3.3.4 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de cristalización

   CA3.3.5 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento de liofilizacion

CA3.4 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

   CA3.4.1 Preparáronse os equipamentos de destilacións e as disolucións precisas
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Criterios de avaliación

   CA3.4.2 Preparáronse os equipamentos de evaporación e as disolucións precisas

   CA3.4.3 Preparáronse os equipamentos de secado e as disolucións precisas

   CA3.4.4 Preparáronse os equipamentos de cristalización e as disolucións precisas

   CA3.4.5 Preparáronse os equipamentos de liofilización e as disolucións precisas

CA3.5 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido

   CA3.5.1 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de destilación

   CA3.5.2 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de evaporación

   CA3.5.3 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de secado

   CA3.5.4 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de cristalización

   CA3.5.5 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido de liofilización

CA3.6 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA3.7 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

   CA3.7.1 Limpáronse os equipamentos de destilación e realizouse o mantemento previsto

   CA3.7.2 Limpáronse os equipamentos de evaporación e realizouse o mantemento previsto

   CA3.7.3 Limpáronse os equipamentos de secado e realizouse o mantemento previsto

   CA3.7.4 Limpáronse os equipamentos de cristalización e realizouse o mantemento previsto

   CA3.7.5 Limpáronse os equipamentos de liofilización e realizouse o mantemento previsto

CA3.8 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA3.9 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

4.7.e) Contidos

Contidos

 Destilación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Evaporación: fundamento da técnica, aplicacións, material e procedemento.

 Secado: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos, axentes desecantes e procedemento.

 Cristalización: fundamento, aplicacións, material, procedemento e recristalización.

 Liofilización: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Operacións difusionais 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións difusionais seguindo procedementos normalizados de traballo SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de tratamento de mostras

   CA4.1.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de extracción

   CA4.1.2 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de adsorción

   CA4.1.3 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de absorción

   CA4.1.4 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de intercambio iónico

   CA4.1.5 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de ósmose

CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais

   CA4.2.1 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais de extracción

   CA4.2.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais de adsorción

   CA4.2.3 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais de absorción

   CA4.2.4 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais de intercambio iónico

   CA4.2.5 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais de ósmose

CA4.3 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

   CA4.3.1 Preparáronse os equipamentos de extracción e as disolucións precisas

   CA4.3.2 Preparáronse os equipamentos de adsorción  e as disolucións precisas

   CA4.3.3 Preparáronse os equipamentos de absorción e as disolucións precisas

   CA4.3.4 Preparáronse os equipamentos de intercambio iónico  e as disolucións precisas

   CA4.3.5 Preparáronse os equipamentos de ósmose e as disolucións precisas

CA4.4 Realizouse o tratamento da mostra evitando contaminacións ou alteracións

   CA4.4.1 Realizouse o tratamento de extracción evitando contaminacións ou alteracións
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Criterios de avaliación

   CA4.4.2 Realizouse o tratamento de adsorción evitando contaminacións ou alteracións

   CA4.4.3 Realizouse o tratamento de absorción evitando contaminacións ou alteracións

   CA4.4.4 Realizouse o tratamento de intercambio iónico evitando contaminacións ou alteracións

   CA4.4.5 Realizouse o tratamento de ósmose evitando contaminacións ou alteracións

CA4.5 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

   CA4.5.1 Limpáronse os equipamentos de extracción e realizouse o mantemento previsto

   CA4.5.2 Limpáronse os equipamentos de adsorción e realizouse o mantemento previsto

   CA4.5.3 Limpáronse os equipamentos de absorción  e realizouse o mantemento previsto

   CA4.5.4 Limpáronse os equipamentos de intercambio iónico e realizouse o mantemento previsto

   CA4.5.5 Limpáronse os equipamentos  de ósmose e realizouse o mantemento previsto

CA4.6 Recuperáronse os disolventes seguindo os procedementos establecidos

CA4.7 Tratáronse ou almacenáronse os residuos seguindo os procedementos establecidos

CA4.8 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

4.8.e) Contidos

Contidos

 Extracción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Adsorción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Absorción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Intercambio iónico: fundamento, resinas e rexeneración.

 Osmose: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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Utilizaranse como instrumentos de avaliación:

1. A realización de probas escritas (exames de avaliación), nas que se valorará fundamentalmente o dominio dos contidos impartidos.

Preferiblemente dúas por avaliación. Poden realizarse outras probas escritas, diferentes dos exames, que se poden recoller a unha parte do

alumnado aleatoriamente.

2. A elaboración do caderno de apuntamentos de laboratorio e os informes correspondentes ás prácticas realizadas (PNT). Ambos teñen carácter

obrigatorio e son imprescindibles para avaliación positiva.

3. A observación diaria dos alumnos e alumnas na aula e/ou no laboratorio, onde demostrarán que saben traballar en equipo, e cumpren as

normas de seguridade e hixiene e ambientais; ademais da destreza nas técnicas e operacións  que están levando a cabo.

4. A asistencia, puntualidade e participación activa.

Cualificación da avaliación:

Calcularase a media das probas escritas feitas ao longo da avaliación (exames de avaliación). Este resultado suporá un 80% da nota final na

Unidade Formativa 1: Mostraxe; e un 60% na Unidade Formativa 2: Operacións de tratamento. As prácticas do laboratorio, xunto cos resultados

das mesmas e os informes pertinentes, así coma o caderno de laboratorio, ademais dos restantes instrumentos de avaliación, suporán un 20% na

parte correspondente a Mostraxe e un 40% na parte correspondente a Operacións de tratamento.

A cualificación de cada unha das 3 avaliacións parciais será o resultado da suma de ambas notas despois de lle aplicar a % detallada

anteriormente. Para superar positivamente a avaliación será necesario que se obteña un 40% da nota en cada unha e que sumadas ambas

acaden un 5 (dun total de 10 puntos).

A nota final será a media das tres avaliacións tendo en conta os resultados obtidos nas recuperacións. Ou se é o caso, a nota correspondente ao

exame de recuperación final. Para a cualificación positiva hai que ter un mínimo de 5 puntos dun total de 10.

A todos os efectos e segundo a normativa vixente, no caso de que o módulo se considere superado despois da 3ª avaliación parcial, a cualificación

que se fará constar para esta, será a mesma que a da avaliación final.

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

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

Os/as alumnos/as que suspendan a 1ª e/ou a 2ª avaliación parcial, terán tarefas de recuperación así como unha proba escrita e/ou outra práctica

ao longo da seguinte avaliación. Para a realización da proba escrita e/ou práctica estudarase cada caso en particular (terase en conta onde o/a

alumno/a non acadou avaliación positiva).

O alumnado que, unha vez realizada a 3ª avaliación parcial, non aprobe este módulo por ter sen superar algunha das avaliacións parciais, recibirá

en xuño unha colección de exercicios e cuestións representativas que deberá resolver, podendo preguntar cantas dúbidas se lle presenten nun

horario de titorización que tamén se lle proporcionará.

A cualificación sairá da media das probas escritas e/ou prácticas que realizará.

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

Dado que o módulo ten unha duración de 213 h (256 sesións de 50 minutos), o número máximo de faltas de asistencia non xustificadas para ter

dereito á avaliación continua será de 25 sesións.

A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero haberá que realizar unha avaliación extraordinaria. A avaliación
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extraordinaria consistirá na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica.

Parte teórica:

Unidade formativa 1: poderá incluir cuestións e problemas relacionados cos contidos do módulo.

Unidade formativa 2: poderá incluir cuestións e problemas relacionados cos contidos do módulo. A duración máxima da proba conxunta

correspondente a ambas unidades formativas  será de 4 horas.

Parte práctica: realización dunha práctica que englobe diferentes aspectos das feitas durante o curso. A duración máxima desta proba será de 4

horas.

Para a cualificación positiva na proba de avaliación extraordinaria hai que ter un mínimo de 5 puntos (dun total de 10) en cada parte da mesma. Os

criterios de avaliación, serán os mesmos que para o resto do alumnado que se examine de forma ordinaria.

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

Avaliarase de xeito continuo, ao mesmo tempo que se leva á práctica, imprimíndolle un carácter formativo, que permita a modificación da

programación no momento que se detecte a necesidade de axustarse á realidade da aula e do grupo.

Ao final do curso farase unha avaliación sumativa na que se valore o axuste de todos os elementos curriculares propostos nesta programación:

obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación... As  conclusións desta avaliación final recolleranse nun documento que formará parte da memoria

do ciclo.

A avaliación da práctica docente terá en conta dous aspectos:

- A análise persoal e con sentido crítico da marcha do curso, os resultados académicos..., comprobando se o alumnado entende e asimila os

conceptos estudados.

-A opinión do alumnado, poderá facerse a través dunha enquisa a fin de curso.

O seguimento e a avaliación será realizada polo profesor do Módulo e nas súas conclusións terá en conta a valoración feita polo propio alumnado.

Os obxectivos desta avaliación son comprobar a eficacia e a validez desta proposta curricular, así como propoñer modificacións de mellora de cara

ao vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial (2/11/16), sen cualificación para o alumnado, para coñecer o dominio de ferramentas básicas en química:

formulación, cálculos con moles, cálculos con concentración de disolucións... e así saber con que nivel comezar a traballar a materia.

En cada unidade, na presentación da mesma, tamén se farán preguntas para coñecer cal é a base que teñen os/as alumnos/as ou que erros de

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

Adaptación aos ritmos e tempos tanto do grupo como individuais, axustando a temporalización das unidades de traballo.

Ter en conta os intereses do alumnado sen perder de vista a funcionalidade das aprendizaxes.

Crear un ambiente de traballo cooperativo, de axuda mutua, un grupo de traballo colaborativo que integre a alumnas/os con diversidade de

intereses, motivacións e capacidades.

Propoñer diversas actividades diferenciadas en grao de dificultade e complexidade para traballar o mesmo contido

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro da dinámica xeral do proceso de ensino e aprendizaxe -na que se procurará que o alumno/a consiga unha maior capacidade de autonomía

e de xuizo, é dicir, un reforzamento da responsabilidade persoal a través da participación cívica e, polo tanto, en constante referencia cos demais;

traballaranse os seguintes contidos relacionados coa educación en valores:

A diversidade como un valor enriquecedor: no respecto ás ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros/as, a valoración das achegas dos

compañeiros/as e o traballo en equipo...

A igualdade de xénero considérase fundamental: na utilización de linguaxe non sexista, tanto oral como escrita, na análise de actividades e

traballos tanto na aula como no laboratorio ou fóra do centro

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo deste curso e de xeito interdisciplinar co resto dos módulos, proponse a realización das seguintes actividades complementarias:

-Visita a empresas do sector ; AMSLAB, APPLUS

-Visita a depuradora e a potabilizadora

- 19 -


