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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

04 Operacións auxiliares sinxelas de laboratorio 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Realiza operacións auxiliares 

sinxelas de laboratorio, manexando 

equipamentos ou utensilios axeitados e 

seguindo instrucións recibidas. 

 CA3.1. Caracterizáronse as propiedades 

básicas para o tratamento de materias. 

SI SI Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). 

 CA3.2. Relacionáronse as operacións bási-

cas que cumpra realizar co posterior trata-

mento que vaia ter lugar. 

SI SI Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). 

 CA3.3. Tratáronse e elimináronse os resi-

duos xerados. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA3.4. Anotáronse os traballos realiza-

dos nos soportes correspondentes. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA3.5. Aplicáronse as normas de preven-

ción de riscos e de protección ambiental en 

todo o proceso de realización de operacións 

sinxelas de laboratorio. 

SI SI Táboas de observación.  

Nº Unidade didáctica 

05 Preparación e mantemento de equipamentos auxiliares. 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Realiza tarefas rutineiras de pre-

paración e mantemento de equipamentos 

auxiliares e instalacións de laboratorio, 

recoñecendo os procedementos estable-

cidos nas instrucións recibidas. 

 CA4.1. Caracterizáronse as operacións de 

preparación de equipamentos e instalacións 

de laboratorio. 

SI SI Probas Escritas (cuestionarios de resposta 
longa, curta e verdadeiro/falso). 

 CA4.2. Preparáronse e puxéronse a pun-

to os equipamentos e as instalacións se-

gundo as instrucións de traballo. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA4.3. Realizáronse as operacións tendo 

en conta a normativa de seguridade la-

boral e de protección ambiental. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA4.4. Detectáronse as anomalías no 

funcionamento dos equipamentos e das 

instalacións. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

 CA4.5. Axudouse en reparacións sinxelas 

e en arranxos e melloras de equipamen-

tos e instalacións de laboratorios. 

SI NON Táboas de observación. Non se puido avaliar, 
debido a inexistencia de clases presenciais. 

Na táboa anterior resáltase en negriña os RA e CA, que inicialmente eran imprescindibles pero que non se puideron avaliar 
debido á pandemia COVID-19. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

     Os mínimos exixibles para que o/a alumno/a acade a cualificación positiva neste módulo, son todos os definidos na programación inicial á excepción 

dos subliñados en cor azul na táboa anterior. Concretamente, os CA 3.3, CA 3.4; correspondentes á UD04 e os CA 4.2, CA 4.3, CA 4.4 e CA 4.5; 

correspondentes á UD05. 

 

   Criterios de cualificación 

     A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10. Considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5.  

     Sendo os criterios de avaliación:  

- probas escritas (cuestionarios de resposta curta, longa e verdadeiro/falso, así como completar cadros ou oracións) e 

- táboas de observación (identificación de material mediante imaxes e realización de prácticas no seu fogar). 

     Todas as cuestións e actividades de reforzo e recuperación plantexadas serán moi similares ás levadas a cabo durante o curso, co fin de adaptar a 

avaliación e cualificación do alumnado sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso e permitir así a superación 

do módulo. 

      Ó tratarse de alumnado de FPB substituirase a proba telemática pola realización de cuestionarios e casos prácticos, que permitirán realizar unha 

avaliación obxectiva. 

      A realización das actividades propostas (en tempo e forma) poderán incrementar a nota final nun máximo de 2 PUNTOS. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

 

Nº Unidade didáctica 

1  Seguridade e saúde laboral. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  
 RA2. Prepara mesturas e disolucións de 

uso rutineiro, seleccionando os mate-

riais e os produtos necesarios. 

 CA2.1. Seleccionáronse os reactivos necesarios para a 

preparación dunha disolución. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 

 CA2.7. Identificáronse e etiquetáronse as disolucións e 

as mesturas prepara- das. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 

Nº Unidade didáctica 

2  Operacións rutinarias de medidad de masas e volumes. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  

 RA1. Realiza operacións rutineiras 

sinxelas de medida de masas e volumes 

se- guindo procedementos normaliza-

dos. 

 CA1.1. Definíronse os conceptos de masa e volume. Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 

 CA1.2. Recoñeceuse o material básico do laboratorio. Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 

 
 CA1.3. Clasificáronse as balanzas en función das canti-

dades de masa que cumpra medir. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 
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Nº Unidade didáctica 

3  Preparación de mesturas e disolucións rutinarias. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x 

 

x 

 RA2. Prepara mesturas e disolucións de 

uso rutineiro, seleccionando os mate-

riais e os produtos necesarios. 

 CA2.3. Realizáronse os cálculos da concentración requiri-

da. 

Probas Escritas (boletíns de cálculo). 

 

Nº Unidade didáctica 

4  Operacións auxiliares sinxelas de laboratorio. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x 
 RA3. Realiza operacións auxiliares 

sinxelas de laboratorio, manexando 

equipamentos ou utensilios axeitados e 

seguindo instrucións recibidas. 

 CA3.1. Caracterizáronse as propiedades básicas para o 

tratamento de materias. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 

 CA3.2. Relacionáronse as operacións básicas que cum-

pra realizar co posterior tratamento que vaia ter lugar. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

   Atendendo ó descrito nas Instrucións do 27 de abril de 2020, o alumnado de 2º curso de FPB que non supere unha ou varias avaliacións do módulo, e 

tendo en conta que se trata dun curso que conduce a unha titulación final de etapa, substituirase a proba telemática pola realización de cuestionarios e 

casos prácticos, que permitirán realizar unha avaliación obxectiva. 

   Ditas actividades consistirán en: 

- Cuestionarios de resposta curta, longa e verdadeiro/falso, así como completar cadros ou oracións. 

- Casos prácticos de identificación de material mediante imaxes e realización de prácticas básicas no seu fogar. 

    Todas as cuestións e actividades plantexadas serán moi similares ás levadas a cabo durante o curso, co fin de adaptar a avaliación e cualificación do 

alumnado sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso e permitir así a superación do módulo. 

    A realización das actividades propostas (en tempo e forma) poderán incrementar a nota final nun máximo de 2 PUNTOS. 

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

 

 

Nº Unidade didáctica 

5  Preparación e mantemento de equipamentos auxiliares 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x 

  RA4. Realiza tarefas rutineiras de preparación e man-

temento de equipamentos auxiliares e instalacións de 

laboratorio, recoñecendo os procedementos estable-

cidos nas instrucións recibidas. 

 CA4.1. Caracterizáronse as operacións de 

preparación de equipamentos e instalacións 

de laboratorio. 

Probas Escritas (cuestionarios de resposta longa, curta e 
verdadeiro/falso). 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

 

 


