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

A competencia xeral do Técnico superior en laboratorio de análise e de control de calidade consiste en organizar e coordinar as actividades de

laboratorio e o plan de mostraxe, realizando todo tipo de ensaios e análises sobre materias e produtos en proceso e acabados, orientados á

investigación e ao control de calidade, así como interpretar os resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no laboratorio.

Este profesional exerce a súa actividade en empresas ou laboratorios de distintos sectores onde cumpra realizar ensaios físicos e fisico-químicos,

e análises químicas e instrumentais en materias e en produtos orientados ao control de calidade e á investigación, así como naqueles en que sexa

preciso realizar probas microbiolóxicas e biotecnolóxicas en áreas ambientais ou de alimentación, entre outras.

O módulo profesional de mostraxe e preparación da mostra contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de control e aseguramento

da calidade, protección do medio, e prevención e seguridade laboral.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Laboratorio de análises microbiolóxicas.

- Laboratorio de análises biotecnolóxicas en proteínas e ácidos nucleicos.

- Laboratorio de ensaios físicos destrutivos e non destrutivos.

- Laboratorio de ensaios fisicoquímicos.

- Laboratorio de análises químicas.

- Laboratorio de análises sensoriais.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo formativo:

b) Identificar e caracterizar os produtos que se deban controlar, analizando a documentación específica asociada, para seleccionar o método de

análise máis axeitado.

c) Seleccionar os materiais e os equipamentos necesarios, e relacionar as súas características co tipo de análise que se vaia realizar, para os

preparar e os manter nas condicións establecidas.

d) Describir o plan de mostraxe e analizar as características que deban cumprir as mostras, para realizar a súa toma.

e) Caracterizar as operacións básicas e analizar as transformacións da materia que levan consigo, para preparar mostras para a súa análise.

h) Describir as medidas de protección ambiental e de prevención de riscos laborais, identificando a normativa aplicable aos procedementos de

traballo, para asegurar o cumprimento de normas e medidas de protección ambiental.

n) Analizar as actividades de traballo nun laboratorio e identificar a súa achega ao proceso global para participar activamente nos grupos de

traballo e conseguir os obxectivos da produción.

Tamén as competencias:

c) Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostra aplicando normas vixentes establecidas.

d) Preparar a mostra previamente á análise mediante as operacións básicas de laboratorio, e adecuala á técnica que se vaia utilizar.

e) Realizar ensaios e análises para caracterizar as propiedades físicas, químicas, microbiolóxicas e biotecnolóxicas dun produto, actuando baixo

normas de competencia técnica e de seguridade laboral e ambiental.

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

no laboratorio.
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i) Manter a limpeza e a orde no lugar de traballo, e cumprir as normas de competencia técnica e os requisitos de saúde laboral.

m) Participar na investigación de novos métodos de análise e produtos desenvolvidos no laboratorio.
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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 Organización, limpeza e orde do laboratorio e instrumentalLaboratorio químico 15 10

2 Importancia dos procesos de toma e tratamento de mostras non resultados analítcos e selección do método de
análise.

O proceso de toma de
toma e os resultados
analíticos

20 10

3 Pasos a segurir nun plan de mostraxe.Procedementos normalizados de traballo (PNT) e normasPlan de mostraxe 20 10

4 Estratexias para escoler o punto de muestreo, equipos de muestreo.Aspectos estadísticos da toma de mostraToma de mostras 35 10

5 Realización de mostraxe empregando os métodos de aceptación por atributos e por variables (normas UNE)Mostraxe de
aceptación

15 10

6 Tratamentos previos da mostra (homoxeneización,secado,etc),submuestreo e conservaciónTratamentos previos 30 10

7 Tamizado,filtración,centrifugación e disoluciónSeparacións
mecánicas

35 10

8 Destilación,evaporación,secado e cristalizacónSeparacións térmicas 35 10

9 Extracción,absorción e adsorciónSeparacións
difusionais

30 10

10 Aplicación do estudadoAplicacións prácticas
de mustreo

20 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Laboratorio químico 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA3.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos.

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

CA3.6 Preparouse o material aplicando as normas de limpeza e orde.

CA3.7 Comprobouse o correcto funcionamento dos servizos auxiliares.

CA3.8 Aplicáronse as operacións de mantemento de uso e posta a punto dos servizos auxiliares de laboratorio.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Plan de mantemento de equipamentos e servizos auxiliares de laboratorio.

 Técnicas de limpeza e desinfección do material.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O proceso de toma de toma e os resultados analíticos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de mostraxe, e xustifica os procedementos e os recursos de cada etapa secuencial. NO

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Estableceuse a técnica de mostraxe tendo en conta as determinacións analíticas solicitadas.

CA1.5 Identificáronse os materiais e os equipamentos tendo en conta a cantidade, a estabilidade e o número de ensaios.

CA3.1 Identificáronse os equipamentos de preparación de mostras e as súas aplicacións.

CA3.2 Enumeráronse os servizos auxiliares do laboratorio.

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA3.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos.

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

CA3.6 Preparouse o material aplicando as normas de limpeza e orde.

CA3.7 Comprobouse o correcto funcionamento dos servizos auxiliares.

CA3.8 Aplicáronse as operacións de mantemento de uso e posta a punto dos servizos auxiliares de laboratorio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tratamento de residuos.

 Implicacións da mostraxe no conxunto da análise.

 Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Plan de mostraxe 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de mostraxe, e xustifica os procedementos e os recursos de cada etapa secuencial. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Elaborouse o procedemento normalizado de mostraxe tendo en conta os indicadores de calidade.

CA1.2 Explicáronse os procedementos normalizados de traballo (PNT) e as instrucións de aplicación para cada tipoloxía de mostraxe.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Procedemento normalizado de mostraxe. Fiabilidade e certeza da toma de mostra.

 Normas oficiais para a realización de tomas de mostras.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Toma de mostras 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de mostraxe, e xustifica os procedementos e os recursos de cada etapa secuencial. NO

RA2 - Toma a mostra, con aplicación de distintas técnicas segundo a súa natureza e o seu estado. 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 Estableceuse o número e o tamaño das mostras para obter unha mostra representativa.

CA1.6 Establecéronse criterios para decidir o momento e a frecuencia da toma de mostra, así como os tempos máximos de demora ata a súa análise.

CA1.7 Determináronse os criterios de exclusión e rexeitamentos de mostras.

CA2.1 Clasificáronse as técnicas de mostraxe e xustificáronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Mostra representativa

 Técnicas de toma de mostras. Erros asociados á toma de mostra.

 Tipos de mostraxe.

 Aparellos utilizados na mostraxe
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mostraxe de aceptación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de mostraxe, e xustifica os procedementos e os recursos de cada etapa secuencial. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Determináronse os criterios de exclusión e rexeitamentos de mostras.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de mostraxe. Variables e atributos.

   Plan de mostraxe variables

   Plan de mostraxe atributos

 Nivel de calidade aceptable (NCA).

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Tratamentos previos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Toma a mostra, con aplicación de distintas técnicas segundo a súa natureza e o seu estado. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Utilizáronse os materiais, os utensilios e os equipamentos codificados, e controláronse as condicións de asepsia.

CA2.3 Realizouse a toma de mostra e o seu traslado con garantía da súa representatividade e controlando as contaminacións e as alteracións.

CA2.4 Preparáronse os equipamentos de mostraxe e de ensaios in situ en relación coa natureza da mostra, cos parámetros para analizar e coas condicións físicas do lugar de mostraxe.

CA2.5 Preparouse o envase en función da mostra e o parámetro que se deba determinar.

CA2.6 Describíronse os procedementos de etiquetaxe, embalaxe, transporte, rexistro e almacenaxe, de xeito que se asegure a súa trazabilidade.

CA2.7 Valorouse a importancia da mostraxe na fiabilidade dos resultados da análise.

CA2.8 Aplicáronse as normas de seguridade na toma, na conservación, no traslado e na manipulación da mostra.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Manipulación, conservación, transporte, recepción e almacenaxe da mostra.

 Preparación de material e equipamentos de mostraxe. Limpeza, desinfección e esterilización.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Separacións mecánicas 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

RA4 - Prepara a mostra tendo en conta a relación entre a técnica e a análise ou o ensaio que se vaia realizar. NO

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 Identificáronse os equipamentos de preparación de mostras e as súas aplicacións.

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

   CA3.3.1 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións maecánicas consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.1.1 Seleccionáronse as operacións de tamización consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA3.3.1.2 Seleccionáronse as operacións de filtración consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA3.3.1.3 Seleccionáronse as operacións de centrifugación consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA3.3.1.4 Seleccionáronse as operacións de sedimentación consonte a mostra que se vaia tratar.

CA3.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos.

   CA3.4.1 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións mecánicas.

     CA3.4.1.1 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de tamizaións

     CA3.4.1.2 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de filtracións

     CA3.4.1.3 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de centrifugacións

     CA3.4.1.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de sedimentacións

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

   CA3.5.1 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de separacións mecánicas axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de
seguridade.

     CA3.5.1.1 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de tamización axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade

     CA3.5.1.2 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de filtración axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade

     CA3.5.1.3 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de centrifugación axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade

     CA3.5.1.4 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de sedimentación axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade
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Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as operacións básicas para o tratamento da mostra.

   CA4.1.1 Identificáronse as operacións básicas de separación mecánica para o tratamento da mostra.

CA4.2 Explicáronse os principios polos que se rexen as operacións básicas.

   CA4.2.1 Explicáronse os principios polos que se rexen as operacións de tamizado

   CA4.2.2 Explicáronse os principios polos que se rexen as operacións de filtración

   CA4.2.3 Explicáronse os principios polos que se rexen as operacións de centrifugado.

     CA4.2.3.1 Explicaronse os principios polos que se rexen as operacions de sedimentacion

CA4.3 Seleccionáronse as operacións básicas consonte a mostra que se vaia tratar.

   CA4.3.1 Seleccionáronse as operacións separación mnecánica consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA4.3.1.1 Seleccionáronse as operacións de tamización consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA4.3.1.2 Seleccionáronse as operacións de filtración consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA4.3.1.3 Seleccionáronse as operacións de centrifugación consonte a mostra que se vaia tratar.

     CA4.3.1.4 Seleccionáronse as operacións de sedimentación consonte a mostra que se vaia tratar.

CA4.4 Aplicáronse as operacións básicas necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.

   CA4.4.1 Aplicáronse as operacións de separación mecánica necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises

     CA4.4.1.1 Aplicáronse as operacións de tamización necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises

     CA4.4.1.2 Aplicáronse as operacións de filtración necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises

     CA4.4.1.3 Aplicáronse as operacións de centrifugación necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises

     CA4.4.1.4 Aplicáronse as operacións de sedimentación necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises

CA4.5 Tratouse a mostra mediante procedementos que xunten varias operacións básicas.

CA4.6 Aplicáronse as normas de seguridade e normas de competencia técnica na preparación da mostra.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións.

   Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións mecánicas.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Operacións básicas de laboratorio.
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Contidos

   Separacións mecánicas:tamización,cetrifugación,filtración e sedimentación

 Relación entre o tipo de mostra e a análise.

 Tratamento da mostra para a análise.

 Cumprimento de normas de seguridade.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Separacións térmicas 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

RA4 - Prepara a mostra tendo en conta a relación entre a técnica e a análise ou o ensaio que se vaia realizar. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

   CA3.3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.2.1 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas mediante destilación consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.2.2 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas mediante evaporaciónconsonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas mediante secado consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.2.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas mediante cristalizaciónconsonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA3.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos.

   CA3.4.2 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións térmicas.

     CA3.4.2.1 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións térmicas por destilación

     CA3.4.2.2 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións térmicaspor evaporación

     CA3.4.2.3 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións térmicaspor secado

     CA3.4.2.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións térmicas por cristalización

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

   CA3.5.2 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións térmicas consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA4.1 Identificáronse as operacións básicas para o tratamento da mostra.

   CA4.1.2 Identificáronse as operacións básicas de separación térmica para o tratamento da mostra.

CA4.3 Seleccionáronse as operacións básicas consonte a mostra que se vaia tratar.

   CA4.3.2 Seleccionáronse as operacións de separación térmica consonte a mostra que se vaia tratar.

CA4.4 Aplicáronse as operacións básicas necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.
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Criterios de avaliación

   CA4.4.2 Aplicáronse as operacións de separación térmica necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.

CA4.5 Tratouse a mostra mediante procedementos que xunten varias operacións básicas.

CA4.6 Aplicáronse as normas de seguridade e normas de competencia técnica na preparación da mostra.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións.

   Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións térmicas.

     Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de destilacións

     Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións por evaporación

     Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións por secado

     Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións por cristalización

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Operacións básicas de laboratorio.

   Separacións térmicas

   Destilación

   Evaporación

   Secado

   cristalización

 Relación entre o tipo de mostra e a análise.

 Tratamento da mostra para a análise.

 Cumprimento de normas de seguridade.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Separacións difusionais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

RA4 - Prepara a mostra tendo en conta a relación entre a técnica e a análise ou o ensaio que se vaia realizar. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

   CA3.3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións difusionais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.3.1 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións difusionais por extracción consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións difusionais por absorción consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

     CA3.3.3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais de separacións difusionais por adsorción consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA3.4 Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos.

   CA3.4.3  Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións difusionais.

     CA3.4.3.1  Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de extraccions

     CA3.4.3.2  Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións difusionais (absorción)

     CA3.4.3.3  Describíronse os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos para a realización de separacións difusionais (adsorción)

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

   CA3.5.3 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións de separacións difusionais axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de
seguridade.

CA4.1 Identificáronse as operacións básicas para o tratamento da mostra.

   CA4.1.3 Identificáronse as operacións básicas de separación difusional para o tratamento da mostra.

     CA4.1.3.1 Identificáronse as operacións básicas de separación difusional para o tratamento da mostra.Extración

     CA4.1.3.2 Identificáronse as operacións básicas de separación difusional para o tratamento da mostra.Absorción

     CA4.1.3.3 Identificáronse as operacións básicas de separación difusional para o tratamento da mostra.Adsorción

CA4.3 Seleccionáronse as operacións básicas consonte a mostra que se vaia tratar.

   CA4.3.3 Seleccionáronse as operacións de separación difusional consonte a mostra que se vaia tratar.
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Criterios de avaliación

CA4.4 Aplicáronse as operacións básicas necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.

   CA4.4.3 Aplicáronse as operacións de separación difusional necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.

CA4.5 Tratouse a mostra mediante procedementos que xunten varias operacións básicas.

CA4.6 Aplicáronse as normas de seguridade e normas de competencia técnica na preparación da mostra.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións.

   Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións de equipamentos para a realización de separacións difusionais

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Operacións básicas de laboratorio.

   Separacións difusionais

     Extracción

     Absorción

     Adsorción

 Relación entre o tipo de mostra e a análise.

 Tratamento da mostra para a análise.

 Cumprimento de normas de seguridade.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Aplicacións prácticas de mustreo 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o plan de mostraxe, e xustifica os procedementos e os recursos de cada etapa secuencial. NO

RA2 - Toma a mostra, con aplicación de distintas técnicas segundo a súa natureza e o seu estado. NO

RA3 - Prepara os equipamentos de tratamento de mostras e as instalacións auxiliares do laboratorio, aplicando as normas de competencia técnica. NO

RA4 - Prepara a mostra tendo en conta a relación entre a técnica e a análise ou o ensaio que se vaia realizar. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Estableceuse o número e o tamaño das mostras para obter unha mostra representativa.

CA1.6 Establecéronse criterios para decidir o momento e a frecuencia da toma de mostra, así como os tempos máximos de demora ata a súa análise.

CA2.3 Realizouse a toma de mostra e o seu traslado con garantía da súa representatividade e controlando as contaminacións e as alteracións.

CA2.4 Preparáronse os equipamentos de mostraxe e de ensaios in situ en relación coa natureza da mostra, cos parámetros para analizar e coas condicións físicas do lugar de mostraxe.

CA2.5 Preparouse o envase en función da mostra e o parámetro que se deba determinar.

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que se deba tratar.

CA3.5 Organizouse a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade.

CA4.3 Seleccionáronse as operacións básicas consonte a mostra que se vaia tratar.

CA4.4 Aplicáronse as operacións básicas necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e análises.

CA4.5 Tratouse a mostra mediante procedementos que xunten varias operacións básicas.

CA4.6 Aplicáronse as normas de seguridade e normas de competencia técnica na preparación da mostra.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Mostra representativa

 Plan de mostraxe. Variables e atributos.

 Procedemento normalizado de mostraxe. Fiabilidade e certeza da toma de mostra.

 Normas oficiais para a realización de tomas de mostras.

 Tratamento de residuos.

 Manipulación, conservación, transporte, recepción e almacenaxe da mostra.
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Contidos

 Preparación de material e equipamentos de mostraxe. Limpeza, desinfección e esterilización.

 Aparellos utilizados na mostraxe

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Montaxe e mantemento de equipamentos e instalacións.

 Operacións básicas de laboratorio.

   Separacións mecánicas:tamización,cetrifugación,filtración e sedimentación

   Separacións térmicas

   Separacións difusionais

 Tratamento da mostra para a análise.

 Cumprimento de normas de seguridade.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Valoración das normas de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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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 1ª

parte do Módulo, a que se corresponde coa parte de Mostraxe; e un 60% na parte de Preparación da mostra. 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 Preparación da mostra.

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 nuímero máximo de faltas de asistencia non xustificadas para ter
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dereito a avaliación continua será de 25 sesións.

A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero habera que realizar unha avaliación extraordinaria. A avaliación

extraordinaria consistirá na realización dunha proba que constará dunha parte teórica e dunha parte práctica.

Parte teórica: poderá incluir cuestións e problemas relacionados cos contidos do módulo. Duración máxima 4 h.

Parte práctica: realización dunha práctica que englobe diferentes aspectos das prácticas feitas durante o curso. Duración máxima 4 h.

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, seran 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, para valorar a opinión do alumnado.

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 antes do(1/11/2018), 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 verificar cal é a base que teñen os alumnos ou que erros de

concepto teñen.

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.
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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 xuízo, é dicir, unha maior soberania persoal, 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 as ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros e compañeiras, a valoración das

achegas dos demais e o traballo en equipo...

A igualdade de xénero: 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 mo¿dulos, proponse a realizacio¿n das seguintes actividades complementarias: .

- Visita a empresas do sector (AMSLAB --DEPARTAMENTO DE MUESTREO)

- Visita a depuradora e potabilizadora a cidade
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