
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Laboratorio de análise e de control de calidade Ciclos
formativos de
grao superior

CSQUI01Química Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0066 Análises químicas 122018/2019 384320

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

Profesorado asignado ao módulo CARLOS EMILIO REIGOSA CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O currículo do módulo participa en relación as características do ámbito de traballo co seguinte:

Afianzar unha base teórica práctica para o desenrolo do proceso analítico no laboratorio, que abarca dende a interpretación e formulación dos

procedementos normalizados de traballo ata a análise dos resultados, pasando por todo o procedemento de análise segundo as distintas mostras.
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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 Preparación de
disolucións,
elaboración de
informes e seguridade

70 20

2 Equilibrio químico 50 20

3 Análise volumétrica 164 35

4 Análise gravimétrica 80 20

5 Funcións orgánicas e
reaccións
características

20 5

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preparación de disolucións, elaboración de informes e seguridade 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA2 - Prepara disolucións, e xustifica cálculos de masas e concentracións. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os reactivos atendendo á súa natureza química e á súa pureza.

CA1.7 Aplicáronse criterios de orde e limpeza na preparación de equipamentos e materiais.

CA2.1 Calculáronse as masas e as concentracións dos reactivos implicados nunha reacción dada aplicando as leis químicas.

CA2.2 Expresáronse as concentracións de disolucións en distintas unidades.

CA2.3 Seleccionáronse os materiais volumétricos e os reactivos necesarios para preparar disolucións coa concentración requirida.

CA2.5 Calibráronse os aparellos e os materiais segundo normas estandarizadas e de calidade.

CA2.6 Valorouse a disolución fronte a un reactivo de referencia normalizado.

CA2.7 Aplicáronse as normas de calidade, saúde laboral e protección ambiental en todo o proceso de preparación de disolucións.

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

CA5.2 Analizáronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos de aceptación ou rexeitamento dos resultados.

CA5.3 Obtívose a concentración final do analito a partir das gráficas e dos cálculos correspondentes.

CA5.4 Rexistráronse os datos nos soportes axeitados e indicáronse as referencias necesarias.

CA5.8 Elaboráronse informes seguindo especificacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Laboratorio químico: organización, limpeza e orde.

 Reactivos químicos: precaución no seu emprego.

 Manexo de fichas de datos de seguridade.
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Contidos

 Concentración dunha disolución.

 Cálculo de concentracións.

 Calibraxe de aparellos volumétricos.

 Medidas de masas.

 Valoración de disolucións.

 Reactivos indicadores.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Establecemento de criterios de aceptación e rexeitamento de datos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Valoración de erros e cifras significativas.

 Metodoloxía de elaboración de informes.

 Confidencialidade no tratamento dos resultados.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equilibrio químico 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse as reaccións químicas en relación coas súas aplicacións analíticas.

CA1.3 Definiuse o concepto de equilibrio químico e describíronse os factores que afectan ao seu desenvolvemento.

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

CA5.2 Analizáronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos de aceptación ou rexeitamento dos resultados.

CA5.10 Valorouse a importancia da análise química e a fiabilidade dos resultados analíticos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Reaccións químicas.

 Estequiometría.

 Velocidade de reacción. Equilibrio químico.

 Establecemento de criterios de aceptación e rexeitamento de datos.

 Representación gráfica e cálculos estatísticos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Análise volumétrica 164

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA2 - Prepara disolucións, e xustifica cálculos de masas e concentracións. NO

RA3 - Aplica técnicas de análise cuantitativa, e xustifica os tipos de reaccións que teñen lugar e as súas aplicacións nas devanditas análises. SI

RA4 - Analiza funcións orgánicas e describe o tipo de reacción que ten lugar. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse as reaccións químicas en relación coas súas aplicacións analíticas.

CA1.3 Definiuse o concepto de equilibrio químico e describíronse os factores que afectan ao seu desenvolvemento.

CA1.4 Seleccionáronse probas de identificación de analitos en relación coas súas propiedades químicas.

CA1.5 Explicáronse as reaccións que teñen lugar nunha análise química e as súas características.

CA1.6 Aplicáronse as operacións básicas necesarias nos procesos analíticos.

CA2.4 Identificáronse as reaccións que teñen lugar.

CA3.1 Enunciáronse os fundamentos das técnicas de análise química cuantitativa.

CA3.2 Seleccionouse a técnica acaída ao tipo de mostra, á cantidade, á concentración e á matriz.

CA3.3 Establecéronse secuencias e determináronse etapas críticas para planificar o traballo.

CA3.4 Elixíronse correctamente os reactivos indicadores, tendo en conta as reaccións que teñen lugar.

CA3.5 Realizáronse análises gravimétricas e volumétricas, e relacionáronse estes métodos coas técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan.

CA3.6 Determináronse os puntos de equivalencia dunha valoración por diversos métodos gráficos.

CA3.7 Utilizáronse probas de contraste e probas en branco, e asociáronse aos erros analíticos e á súa redución.

CA3.8 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois do ensaio.

CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización das análises.

CA4.7 Valorouse o poder orientativo das observacións previas á análise para determinar as características físicas dun produto.

CA4.8 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois do ensaio.
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Criterios de avaliación

CA4.9 Aplicáronse normas de seguridade e saúde laboral relacionadas coas substancias utilizadas.

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

CA5.2 Analizáronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos de aceptación ou rexeitamento dos resultados.

CA5.6 Avaliáronse os resultados obtidos utilizando táboas, patróns ou normas establecidas.

CA5.7 Utilizáronse programas de tratamento de datos a nivel avanzado.

CA5.9 Consideráronse accións preventivas e correctoras da avaliación dos resultados.

CA5.11 Respectouse a evidencia dos resultados obtidos na análise.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise química: tipos.

 Métodos volumétricos de análise.

 Curvas de valoración: punto de equivalencia. Indicadores.

 Aplicacións das volumetrías.

 Limpeza do material volumétrico e gravimétrico.

 Establecemento de criterios de aceptación e rexeitamento de datos.

 Representación gráfica e cálculos estatísticos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Análise gravimétrica 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA3 - Aplica técnicas de análise cuantitativa, e xustifica os tipos de reaccións que teñen lugar e as súas aplicacións nas devanditas análises. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Explicáronse as reaccións que teñen lugar nunha análise química e as súas características.

CA3.1 Enunciáronse os fundamentos das técnicas de análise química cuantitativa.

CA3.2 Seleccionouse a técnica acaída ao tipo de mostra, á cantidade, á concentración e á matriz.

CA3.5 Realizáronse análises gravimétricas e volumétricas, e relacionáronse estes métodos coas técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan.

CA3.8 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois do ensaio.

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

CA5.2 Analizáronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos de aceptación ou rexeitamento dos resultados.

CA5.3 Obtívose a concentración final do analito a partir das gráficas e dos cálculos correspondentes.

CA5.5 Deducíronse as cifras significativas que deba incluír o resultado final.

CA5.7 Utilizáronse programas de tratamento de datos a nivel avanzado.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais de gravimetría.

 Métodos de análise gravimétrica.

 Limpeza do material volumétrico e gravimétrico.

 Representación gráfica e cálculos estatísticos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Funcións orgánicas e reaccións características 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Analiza funcións orgánicas e describe o tipo de reacción que ten lugar. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as reaccións características dos grupos funcionais.

CA4.2 Identificáronse os grupos funcionais dunha mostra tendo en conta as súas propiedades.

CA4.3 Identificáronse os elementos constituíntes dunha mostra mediante análise elemental, aplicando as reaccións correspondentes.

CA4.4 Tratouse a mostra previamente á análise, usando técnicas de separación.

CA4.5 Preparáronse os derivados analíticos da mostra para determinar a súa estrutura.

CA4.6 Aplicáronse técnicas de ensaios orgánicos para a identificación dos constituíntes das mostras.

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise cualitativa por métodos directos.

 Aplicación de técnicas de separación.

 Principais funcións orgánicas.

 Reaccións en química orgánica. Mecanismos de reacción.

 Identificación de elementos nunha mostra orgánica por métodos directos.

 Separación de mesturas de compostos orgánicos.

 Identificación de compostos e formación de derivados.

 Análise de grupos funcionais.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Avaliación dos resultados analíticos.
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Contidos

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Todos os resultados de aprendizaxe, obxectivos e criterios de avaliación indicados anteriormente son importantes para o desempeño profesional

do alumnado polo que todos terán consideración de mínimos esixibles. Para a superación do módulo será necesario o seu dominio en termos dun

50 %.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

a. Exames (80 %)

b. Traballos (20 %)

Nos exames o alumnado deberá mostrar o dominio das vertentes teórica e metodolóxica do módulo.

Os traballos serán informes das prácticas de laboratorio e outros que serán indicados polo profesor. Poderán incluir cuestionarios.Tamén se

recollerá a libreta de clases.

Para entregar o informe dunha práctica será necesario tela realizado.

Para superar a materia será necesario obter un 5.

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

Cada exame terá unha recuperación, a cal tamén se poderán presentar os alumnos aprobados para subir nota.

Ao remate do curso haberá unha proba global para os alumnos que non teñan superado a materia.

Se un alumno non asiste a un exame, poderá presentarse á recuperación. En caso de non facelo, poderá presentarse á recuperación final.

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

Os alumnos con perda do dereito de  avaliación continua terán que facer unha proba que inclúa toda a programación.

Os alumnos para aprobar deberán sacar máis dun dun 5.

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

Periodicamente se revisará o desenrolo da programación tendo en conta que o tempo para desenrolala é moi limitado en relación a extensión da

programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Para facer unha avaliación inicial recompilarase toda información por parte do equipo de profesores que imparten docencia no grupo.

Para elo pasaráselle os alumnos enquisas sobre aspectos relevantes ou particularidades que condicionen o seu proceso de aprendizaxe.

Logo esta información será posta en común entre tódolos profesores do grupo co obxecto de analizala e extraer conclusións
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

MEDIDAS DE REFORZO E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Aqueles alumnos que presenten dificultades para acadar os contidos mínimos poderán presentarse ás probas de recuperación, para o cal poderán

consultar co profesor todas as dúbidas que teñan.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Fomentarase a participación e a cooperación aspecto fundamental xa que o seu traballo está orientado o traballo nun laboratorio que se

desenvolve en equipo.tendo

Valores como a limpeza a protección do medio e o consumo responsable dos recursoso que se poñen a súa disposición son aspectos os que

deben sensibilizarse os alumnos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O alumnado poderá participar nas actividades organizadas dende o Departamento ou noutras.
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