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

As competencias profesionais, persoais e sociais do Técnico superior en laboratorio de análise e de control de calidade son as que se relacionan

deseguido:

a) Determinar a técnica analítica máis axeitada para o tipo de produto, interpretando a documentación específica.

b) Preparar e manter nas condicións establecidas os materiais e os equipamentos necesarios para a determinación analítica da mostra.

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, quími-cas, microbiolóxicas e biotecnolóxicas dun produto, actuando baixo

normas de competencia técnica e de seguridade laboral e ambiental.

f) Avaliar os datos obtidos da análise, redactar os informes técnicos correspon-dentes e rexistralos nos soportes estableci-dos.

g) Asegurar o cumprimento de normas e medidas de protección ambiental e pre-vención de riscos laborais en todas as acti-vidades que se realizan

no laboratorio.

h) Aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación propias do laborato-rio, así como manterse unha continua actua-lización nelas.

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

j) Efectuar consultas á persoa axeitada cando cumpra, saber respectar a autonomía das persoas subordinadas e informar cando sexa conveniente.

k) Manter o espírito de innovación e actualización no ámbito do traballo propio para se adaptar aos cambios tecnolóxicos e organizativos do

contorno profesional.

l) Liderar situacións colectivas que se poidan producir, mediando en conflitos persoais e laborais, para contribuír ao estable-cemento dun ambiente

de traballo agradable, actuando de xeito sincero, respectuoso e tolerante.

m) Participar na investigación de novos métodos de análise e produtos desen-volvidos no laboratorio.

n) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizati-vos.

o) Resolver problemas e tomar decisións individuais, seguindo as normas e os procedementos establecidos definidos dentro do ámbito da

competencia propia.

p) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas que se derivan das relacións labo-rais, consonte o establecido na lexislación.

q) Xestionar a propia carreira profesional, analizando as oportunidades de em-prego, de autoemprego e de aprendizaxe.

r) Participar na vida económica, social e cultural con actitude crítica e responsable.

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.

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

seguridade laboral e ambiental. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en laboratorios de ensaios microbiolóxicos.
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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 Introducción ó módulo e ós diferentes tipos de estructuras celulares. Características distintivas e clasificación
dos diferentes tipos de microorganismos.

Introducción á
microbioloxía.
Estructura celular e
clasificación dos
microorganismos

18 10

2 Normas de seguridade, prevención e hixiene no laboratorio de microbioloxía. Clasifi-cación dos
microorganismos según o risco. Plan de prevención de riscos biolóxicos. Condicións de asepsia. Métodos de
esterilización. Axentes antimicrobianos.

Laboratorio de
microbioloxía.
Seguridade e hixiene
e control de
microorganismos.

18 10

3 Tipos de microscopía e técnicas microscópicas. Normas de uso do microscopio e mantenemento do mesmo.Técnicas
microscópicas.
Descripción, manexo e
funcionamento.

21 10

4 Preparacións para exame en fresco. Fundamentos da fixación nunha proba micros-cópica. Tinción simple,
específica e diferencial. Características xerais dos colorantes para microscopia.

Preparacións
microscópicas e
observacións diversas.

26 15

5 Fases de crecemento dos microorganismos. Tipos de medios de cultivo. Preparación de medios no laboratorio.
Tipos de técnicas de sembra. Materiais e utensilios. Incubación. Conservación e visualización de colonias.
Procedemento de identificación de microorganismos. Técnicas de reconto. Probas bioquímicas para a
identificación de bacterias.

Probas
Microbiolóxicas.

51 25

6 Control ambiental. Análise de augas. Tratamiento biológico de aguas residuales. Análise de solos. Interacción
entre microorganismos e plantas. Papel dos microorganismos na fabricación de alimentos. Papel dos
microorganismos no deterioro de alimentos. Probas de susceptibilidade ós antibióticos. Antibiograma

Aplicacións das
técnicas
microbiolóxicas

58 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción á microbioloxía. Estructura celular e clasificación dos microorganismos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara mostras e medios de cultivo, e relaciónaos coa técnica de análise microbiolóxica. 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 Clasificáronse os microorganismos en familias en función das súas características.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación e características dos microorganismos.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Laboratorio de microbioloxía. Seguridade e hixiene e control de microorganismos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara mostras e medios de cultivo, e relaciónaos coa técnica de análise microbiolóxica. NO

RA2 - Prepara os equipamentos, e identifica os seus compoñentes e o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse as condicións de asepsia e esterilización para seguir no proceso de análise.

CA1.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual e colectiva para previr riscos asociados ao traballo en microbioloxía.

CA1.8 Esterilizáronse os residuos para a súa posterior eliminación.

CA2.1 Identificouse o material e os equipamentos propios dun laboratorio de microbioloxía.

CA2.6 Avaliáronse os riscos asociados á utilización dos equipamentos.

CA2.7 Adoptáronse as medidas de seguridade laboral na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA2.8 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equipamentos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Métodos de descontaminación e controis de esterilidade.

 Valoración da importancia das normas de seguridade biolóxica.

 Cumprimento de normas de seguridade e saúde laboral.

 Tratamento dos residuos para a súa eliminación.

 Laboratorio de microbioloxía: características máis importantes.

 Materiais e aparellos do laboratorio de microbioloxía.

 Posta en funcionamento dos equipamentos.

 Mantemento básico.

 Riscos asociados aos equipamentos de ensaios microbiolóxicos.

 Seguridade nas actividades de limpeza, funcionamento e mantemento de equipamentos.

  Tratamento dos residuos para a súa eliminación.

  Condicións de asepsia na análise microbiolóxica.
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Contidos

  Cumprimento de normas de seguridade e saúde laboral.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas microscópicas. Descripción, manexo e funcionamento. 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara os equipamentos, e identifica os seus compoñentes e o seu funcionamento. NO

RA3 - Efectúa ensaios microbiolóxicos aplicando as técnicas analíticas correspondentes. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Describíronse os compoñentes e os principios de funcionamento dos equipamentos.

CA2.3 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto funcionamento.

CA2.4 Calibrouse o equipamento e valorouse a incerteza asociada á medida.

CA2.5 Valorouse a necesidade do mantemento para conservar os equipamentos en perfectas condicións de uso.

CA3.1 Describíronse os tipos e as características dos microscopios.

CA3.2 Describíronse as técnicas de tinguidura e observación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Regulación de parámetros e calibraxe de equipamentos.

 Fundamento e manexo do microscopio.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparacións microscópicas e observacións diversas. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa ensaios microbiolóxicos aplicando as técnicas analíticas correspondentes. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Observáronse preparacións microscópicas para o estudo e a tipificación microbiolóxicos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Manipulación de mostras e material de microbioloxía.

   Manipulación de mostras e material de microbioloxía para preparacións microscópicas

 Exame microscópico: observación de microorganismos vivos e tinguidos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Probas Microbiolóxicas. 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara mostras e medios de cultivo, e relaciónaos coa técnica de análise microbiolóxica. NO

RA3 - Efectúa ensaios microbiolóxicos aplicando as técnicas analíticas correspondentes. NO

RA4 - Avalía os resultados en comparación cos estándares. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Clasificáronse os medios de cultivo e describíronse as súas propiedades.

CA1.4 Someteuse a mostra ás operacións de preparación e homoxeneización.

CA1.5 Efectuáronse as dilucións necesarias segundo a carga microbiana esperada na mostra.

CA1.6 Preparáronse apropiadamente os medios de cultivo e o material para a súa esterilización en autoclave, e efectuouse o control de esterilidade.

CA3.4 Describíronse as etapas de execución do ensaio e caracterizáronse os tipos de reconto.

CA3.5 Aplicáronse técnicas de sementeira e illamento, e incubáronse as mostras sementadas, considerando os parámetros de incubación acaídos para o tipo de microorganismo.

CA3.6 Aplicáronse técnicas de reconto tendo en conta a carga microbiolóxica esperada.

CA3.7 Aplicáronse probas de identificación e caracterización bacteriana.

CA4.1 CA4.1. Executáronse os cálculos para obter o reconto microbiano.

CA4.3 Interpretáronse correctamente as táboas de número máis probable.

CA4.4 Representáronse curvas de calibraxe para reconto.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Manipulación de mostras e material de microbioloxía.

   Manipulación de mostras e material de microbioloxía para probas microbiolóxicas

 Clasificación, selección e preparación de medios de cultivo.

 Preparación da mostra.

 Esterilización e preparación de medios.

 0Métodos de identificación de mostras microbiolóxicas.

 Técnicas de sementeira: inoculación e illamento.
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Contidos

 Medre e incubación de microorganismos.

 Técnicas de reconto de microorganismos.

 Probas de identificación bacteriana.

 Toma de mostras líquidas e sólidas. Mostraxe de superficies.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicacións das técnicas microbiolóxicas 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Efectúa ensaios microbiolóxicos aplicando as técnicas analíticas correspondentes. NO

RA4 - Avalía os resultados en comparación cos estándares. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.8 Aplicáronselles aos ensaios procedementos normalizados de traballo.

CA3.9 Relacionáronse as bacterias patóxenas co tipo de toxina e as doenzas que poidan producir.

CA3.10 Utilizáronse as bacterias como marcadores de calidade sanitaria.

CA4.2 Utilizáronse bases de datos informatizadas para a identificación bacteriana.

CA4.5 Expresouse o resultado empregando a notación correcta.

CA4.6 Considerouse a importancia dos resultados obtidos e a súa posible repercusión.

CA4.7 Consultouse a normativa aplicable e determinouse se a substancia analizada cumpre a normativa e os criterios microbiolóxicos de referencia.

CA4.8 Reflectíronse os resultados nun informe técnico no xeito establecido no laboratorio.

CA4.9 Interpretáronse correctamente as variables asociadas a un programa de mostraxe de dúas ou tres clases.

CA4.10 Considerouse a importancia de asegurar a trazabilidade en todo o proceso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Manipulación de mostras e material de microbioloxía.

   Manipulación de mostras e material de microbioloxía para probas microbiolóxicas

 Preparación da mostra.

  Microbioloxía alimentaria. Técnicas para a análise microbiolóxica de alimentos.

  Microbioloxía de mostras atmosféricas. Técnicas para a análise microbiolóxica do aire e de superficies.

  Calidade sanitaria de augas. Principais grupos de microorganismos en augas superficiais e residuais. Augas potables. Técnicas para a análise microbiolóxica de augas.

  Probas microbiolóxicas de contaminación ambiental, biotoxicidade, biodeterioración, biodegradación e biorremediación.

  Mareas vermellas. Variacións na poboación de dinoflaxelados. Doenzas que produce a súa inxestión.

  Ensaios mediante técnicas microbiolóxicas rápidas.
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Contidos

 Determinación da sensibilidade dun microorganismo a axentes antimicrobianos: antibiograma.

 Microorganismos marcadores (indicadores e índices).

 Normativa básica aplicada á análise microbiolóxica.

 0Confidencialidade no tratamento dos resultados.

 Criterios microbiolóxicos de referencia.

 Bases de datos informatizadas para a identificación de microorganismos.

 Rexistro de datos.

 Representación de curvas de calibraxe.

 Cálculo dos resultados.

 Aseguramento da trazabilidade.

 Interpretación dos resultados.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.
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Utilizaranse como instrumentos de avaliación:

1. A realización de probas escritas, nas que se valorará non só o dominio acadado dos contidos, senón tamén a expresión escrita, a claridade e

rigor das explicacións, a capacidade de síntese, etc. Haberá unha ou varias probas escritas por avaliación, así coma probas prácticas de

laboratorio, nas que os alumnos deberán demostrar as habilidades acadadas no traballo práctico. Contarán un tercio sobre a nota final da

avaliacion

2. A elaboración de informes de laboratorio que conterán, no modo axeitado, os resultados obtidos nas experiencias prácticas, ás explicacions

precisas dos procedementos realizados e os diagramas de fluxo dos mesmos. Contarán, de existiren, un tercio da nota final da avaliación. Os

informes non entregados serán cualificados coa mais baixa nota existente. Poderán entregar estes informes aqueles alumnos, que realicen a

prática e que coñezan os contidos e obxectivos dos procedementos practicos o día de realización dos mesmos. Esta comprobación realizarase a

través dun cuestionario que os alumnos deberan cumplimentar no laboratorio antes de comezar a práctica, o cal terá unha duración máxima de 10

minutos, e versará sobre os procedementos práticos explicados anteriormente.

3. A realización dunha proba práctica, sempre que sexa posible, que mostrará a evolución das competencias no traballo experimental desenvolvido

no laboratorio polos alumnos. Valorarase a súa autonomía no traballo, a seguridade para él mesmo e os seus compañeiros, o coidado de material

e equipos para a realizacións prácticas.Contarán un tercio sobre a nota final da avaliacion

4. O acceso as realizacións prácticas será para todos aqueles alumnos que pola seu xeito de traballar, dean garantías plenas de vixiancia das

medidas de seguridade súa persoal e a dos seus compañeiros, e para a integridade, o coidado e mantemento do equipamento instrumental que

empregan. Deben ser capaces de seguiren as normas explicadas polo profesor, e seguir os procedementos a empregar, atender as indicacións

recibidas. O incumprimento deste punto pode apartar a un alumno de participar nas realizacións prácticas, pola vixiancia da súa propia seguridade,

a dos seus compañeiros e/ou pola integridade do material instrumental. Isto suporía non poder superar a materia.

5. A autonomia no traballo de laboratorio, a capacidade de traballo en grupo, a orde, limpeza e cumplimento das normas de seguridade e hixiene, a

protección do medio ambiente e a eliminación correcta dos residuos xerados. E o cumplimento coas normas de comportamento. Esta parte suporá

un dez por cento da nota da avaliación

6. A asistencia e participación activa nas clases.

Cualificación da avaliación:

Calcularase a media das probas escritas feitas ao longo da avaliación, o cal suporá un 30% da nota final. As cualificacións derivadas dos traballos

de laboratorio (informes) suporá outro 30% da cualificación. Os exames prácticos de Laboratorio proporcionarán así mesmo outro 30%. Os demais

instrumentos de avaliación aportarán o outro 10%.

Os alumnos que por número de faltas de asistencia perdan o dereito á avaliación contínua (aqueles que falten máis dun 10% das sesións do

módulo) terán que superar unha vez rematado o curso unha proba teórica de tódolos contidos vistos no módulo (40% da nota final) e unha proba

práctica en laboratorio, que versará sobre os contidos práctico desenvolvidos no mesmo (60 % da nota).

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

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR AS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

a) Actividades de recuperación que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado.

O plan de recuperación implica levar a cabo as actividades e procedementos previstos nas unidades didácticas desta programación, como medio

para acadar os resultados de aprendizaxe do módulo.
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O alumno será avaliado cunha proba ao final do periodo de recuperación atendendo ás actividades e exercicios propostos.

b) Actividades a realizar no laboratorio

As actividades de recuperación, como soporte para acadar os resultados de aprendizaxe / obxectivos do módulo; consistirán en:

1. Realizar traballos prácticos relacionadas con cada unha das unidades didácticas da programación, seleccionando os material de laboratorio e

equipos, así como aplicar as normas de hixiene e técnicas axeitadas.

2. Presentar os resultados co formato adecuado

3. En xeral contidos procedimentais e actividades avaliables para cada unha das unidades de traballo da programación

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

PROBA TEÓRICA.-Consistira nunha serie de cuestions,  para que o alumno demostre ter acadado as capacidades terminais mínimas esixidas de

acordo cos contidos teoricos. A proba durará un máximo de tres horas. Será indispensable superar esta proba para ter acceso á proba práctica.

PROBA PRÁCTICA.- na que o alumno demostre ter acadado as capacidades terminais mínimas esixidas de acordo cos contidos mínimos.

Esta proba poderá durar ata, como máximo, o mesmo número de horas necesarias para o alumno cause baixa por PD.

Exemplo:

Facer unha busca bibliográfica nos manuais de aula, nas normas ou na lexislación vixentes para atopar procedementos de análise adecuados.

Poñer en funcionamento equipos de análise de laboratorio ou técnicas explicados, sabendo realizar mantemento, conservación e funcionamento

dos instrumentos, no caso de que sexan necesarios.

A partir da proposta do profesor deberá realizar a determinación dun parámetro de calidade bacteriolóxica dunha mostra.

Saber utilizar correctamente as técnicas explicadas e desenvolvidas polo profesor no laboratorio para a obtención dun resultado satisfactorio.

Executar correctamente tódalas operacións de reconto e identificación  realizadas durante o curso escolar, preestablecidos na programación.

Redactar un PNT do procedemento ou procedementos desenvolvidos, expresando o resultado axeitadamente, empregando as TICS.

A cualificación final obterase como media das dúas probas, na que a proba práctica valerá o doble que a proba teórica.

Tódolos criterios de avaliación correspondentes a cada unha destas probas poderán ser mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva final.

Cada unha das probas será avaliada sobre 10 puntos. Será necesario ter un mínimo de 5 puntos en cada proba para acceder ó aprobado na

materia. O alumno superará o proceso en caso de ter como mínimo 5 puntos de media entre as dúas probas.

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

Os principais indicadores do grao do cumprimento da programación serán:

-O grao de cumprimento da temporalización

-O logro dos obxectivos programados

-Os resultados académicos acadados

Para a avaliación da práctica docente recabarase información a través de cuestionarios periódicos cubertos polos alumnos nos que se solicitará
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valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula e no laboratorio, técnicas de  avaliación, así como

cuestións que indiquen se se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial, sen cualificación para o alumnado, para coñecer o dominio de ferramentas e conceptos básicas en

microbioloxía: definición de microbioloxía, definición de microorganismo, características dos principais tipos de microorganismos... 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 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.

Propor 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-aprendizaxe, traballaranse os seguintes contidos relacionados coa educación en valores:

 - A diversidade e a interculturalidade como un valor enriquecedor, o 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: na utilización de linguaxe non sexista, tanto oral como escrita, na análise de actividades e traballos tanto na aula como no

laboratorio ou fora do centro.

 -  O coidado e respecto o medioambiente na minimización dos residuos xenerados, na eliminación e verquido de resíduos.

 -

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: Applus, Inveco...

- Visita ó Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

- Visita ás instalacións do CACTUS da Universidade de Santiago no Campus de Lugo

- Visita á Depuradora e á Potabilizadora da cidade.
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