
AUGAS DE USO E CONSUMO  

(380 horas) 

 

 

TEMA I  

A SAUDE AMBIENTAL NA COMUNIDADE AUTONOMA GALEGA 

 Concepto de saúde. Hixiene do medio  

 Factores de risco do medio  

 Problemas prioritarios na Comunidade Autónoma Galega  

 

 

TEMA 2 

AUGA CICLO DO AUGA  

 Ecosistemas acuáticos Interaccións só-auga. O só como transmisor- depurador.  

 Vías de transmisión do auga polo chan. Superficial, subsuperficial e profunda  

 Contaminación do auga. Sustancias biodegradables, non biodegradables, 

sustancias químicas inorgánicas e minerais, axentes patóxenos, calor e 

radioactividade, sedimentos.  

 Principais actividades contaminantes en Galicia.  

 

 

TEMA 3 

AUGAS CONTINENTAIS EN ESPAÑA. CRITERIOS DE CALIDADE  

 Recursos hidráulicos naturais. Índice de calidade dás augas superficiais 

españolas e galegas.  

 Parámetros fisicoquímicos indicadores dá calidade do auga  

 Auga destinada a bebida e usos domésticos, auga potable.  

 Auga destinada a actividades recreativas, industriais, uso agrícola 

 Estudo dá lexislación vixente  

 



TEMA 4 

CAPTACION, TRATAMENTO, POTABILIZACION E DESINFECCION 

DÁS AUGAS DE CONSUMO PUBLICO  

 Consideracións previas: augas subterráneas, superficiais  

 Tratamento e abastecemento a grandes núcleos de poboación:  

 Tratamento e abastecemento a pequenos núcleos de poboación.  

 Cálculo dás doses de desinfectante en función do caudal e dá poboación a 

abastecer.  

 Control analítico dá auga potable. Tipo de análises a realizar 

 Periodicidade e número mínimo de toma de mostras.  

 Estudo dá lexislación vixente  

 

 

TEMA 5 

AUGAS DE BEBIDA ENVASADAS  

 Clasificacións. mineiro-medicinal, mínero-natural, potable envasada.  

 Requisitos hixiénico-sanitarios nos sistemas de abastecemento, captación e 

envasado  

 Manipulacións e tratamentos permitidos. Publicidade e propaganda  

 Controles. Libros de rexistro de análises.  

 Lexislación vixente  

 

 

TEMA 6 

AUGAS DE USO RECREATIVO  

 Augas de baño Naturais( Continentais e marítimas ) 

 Augas artificiais (Piscinas)  

 Características de calidade da auga de baño 

 Avaliación dá area peripraiera.  

 Tratamento do auga e instalacións  

 Criterios de cálidade dá auga de baño de acordo ca lexislación vixente.  



 Regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo.  

 

TEMA 7 

AUGAS RESIDUAIS 

 Conduccións de augas residuais. Sistemas de condución  

 Depuración. Obxectivos a conseguir.  

 Sistemas de depuración de augas residuais.  

 Esquema secuencial dunha depuradora urbana  

 Etapas do tratamento xeneral: preliminar, primario, secundario, tratamentos 

avanzados.  

 Tratamento dous lodos e usos segundo a sua composición  

 Fosas sépticas. Filtros biolóxicos. Lagunaxe  

 Lexislación vixente  

 

 

TEMA 8 

TECNICAS E METODOS DE MOSTREO DE AUGAS  

 Tipo de mostras.  

 Augas marítimas. Augas continentais. Superficiais (ríos, lagoas, encoros, 

canalizacións) e subterráneas  

 Equipos de mostreo .Mostreadores automáticos .Equipos auxiliares medidores 

de parámetros in situ.  

 Conservación dás mostras.  

 Envases portamostras.  

 Volume mínimo para cada determinación. Pechado, precintado e etiquetaxe.  

 

 

TEMA 9 

METODOS ANALITICOS DE DETERMINACION DOUS CARÁCTERES 

FISICO-QUIMICOS E ORGANOLEPTICOS DÁS AUGAS  

 Fundamento e métodos de análises a realizar nos distintos tipos de mostras de 

auga  



 Estudio de técnicas instrumentais utilizadas nos distintos tipo de mostras de 

auga.  

 Augas de consumo.  

 Determinación de parámetros organolépticos, fisicoquímicos segundo a 

lexislación vixente.  

 Piscinas.  

 Determinación de parámetros de inspección visual e fisicoquímicos.  

 Praias.  

 Determinación de parámetros de inspección visual e fisicoquímicos.  

 Augas Residuais Determinación de parámetros fisicoquímicos.   

 Elaboración e cumprimentación de protocolos segundo a lexislación vixentes.  

 

  

TEMA 10 

METODOS ANALITICOS DE DETERMINACION DOUS CARÁCTERES 

MICROBIOLOXICOS DÁS AUGAS  

 Estudio dos métodos de análises microbiolóxicos.  

 Equipos utilizados: filtración de membrana  

 Medios de cultivo. Preparación  

 Técnicas de sembra, incubación e identificación biolóxica -Preparación e tinta 

de mostras  

 Determinación de parámetros microbioloxicos segundo a lexislación vixente nas 

distintas mostras de auga.  

 Técnicas de eliminación de material e mostras  

contaminantes  

 Rexistro dás medicións efectuadas en impresos  

 Elaboración de informes sinxelos segundo protocolos .  

 

 

TEMA 11 

EPIDEMIOLOGIA ANALITICA DO AUGA. DÁ CADEA DE 

TRANSMISION AO FACTOR DE RISCO 



 Enfermidades infecciosas de transmisión hídrica. Cadea epidemiolóxica.  

 Concepto de factor de resgo . A auga como factor de resgo.  

 

 

TEMPORALIZACION E OBXETIVOS 

  Os temas programados están secuenciados en unidades de traballo para 

favorecelo aprendizaxe.  

 

 Temas 1, 2 e 3  

Estes temas pretenden achegar ou alumno a problemática dá auga, a súa 

necesidade de preservala dá contaminación e coñecer os recursos hidráulicos 

dispoñibles en España, e máis concretamente na Comunidade Autónoma Galega  

 Tempo aproximado para o desenrolo dos tres temas: 50 horas  

 

 Temas 4 e 5  

Estes temas abordan, unha vez coñecidos, os recursos hidráulicos, e mais 

concretamente ou referido a augas de consumo humano: potables ou de manancial e 

mineiro natural envasadas.  

 Respecto as augas potables como obxectivos de aprendizaxe os alumnos 

deberan coñecer os sistemas de potabilizacion relacionándoos coa calidade dá auga 

no orixe. Desinfección,tipos e obxectivos .Vixilancia dous sistemas de potabilizacion 

dás augas de consumo.  

 Tempo aproximado para ou desenrolo dos temas 80 horas  

 

 Tema 6  

Este tema aborda as augas de baño naturais e artificiais.  

 Os alumnos deberan coñecer os criterios tecnicos-sanitarios que deberan 

cumprir as zonas de baño tanto naturais como artificiais. Avaliar a area peripraiera nas 

zonas de baño naturais e interpretar as características hixiénico sanitaria que deben 

cumplir as zonas de baño artificiais. Coñecer e aplicar a lexislación vixente en 

supostos practicos.  

 Tempo aproximado do tema 10 horas.  



 

 Tema 7  

Este tema aborda as augas residuais. Os alumnos deberan coñecer os tipos de 

augas residuais. Composición segundo o seu orixe . Sistemas de evacuación de 

augas residuais urbanas.Sistemas de tratamento e depuración en pequenos núcleos e 

grandes núcleos de poboación.  

Coñecer e aplicar a lexislación vixente a partir dá lectura dá mesma e a elaboración 

dun protocolo.  

 Tempo aproximado para o desenrolo e de 65 horas.  

 

 Temas 8, 9, 10 e 11  

Os alumnos previa explicación dás técnicas instrumentais aplicables as augas , 

que terá un tempo aproximado de explicación de 30 horas, estarán en condicións de 

abordalos. Estes temas terán unha explicación teórica e un desenrolo de dada unha 

dás técnicas non laboratorio, para elo será necesario realizar e aplicar técnicas e 

métodos de móstreo, conservación e transporte dás mesmas en envases axeitados a 

cada tipo de mostra. Realización dás técnicas segundo a lexislación vixente e 

interpretación dos resultados.  

 Tempo aproximado é de 130 horas. 

 
 
 

METODOLOXIA 

 Este módulo ten unha gran importancia o traballo de grupo que se 

desenvolverá en forma de actividades prácticas na aula ou no laboratorio. Así, nos 

temas, pode haber unha parte teórica, onde se proporcionan as bases de coñecemento, e 

a continuación traballo por grupos na aula ou no laboratorio, onde se realizará unha 

actividade determinada ben para adquirir coñecementos novos ou para reforzar 

os xa existentes ademais de destrezas para poder traballar nun laboratorio con mostras 

de auga. 

 Sempre se realizará un estudio previo do material e a técnica a empregar, cunha 

análises dos resultados obtidos e unha observación das dificultades atopadas de cara 

ó obxectivo  de reforzar o aprendizaxe. 

 



AVALIACION 
 
 Realizarase unha avaliación continua na que se terán en conta varias fontes de 

información: 

 
1. Probas escritas para avaliar os coñecementos teóricos e teórico-

prácticos. Nunha mesma proba poderase avaliar estes dous aspectos; de ser así, 

haberá dúas partes diferenciadas, que farán media aritmética, sempre e cando 

ámbalas dúas partes acaden unha avaliación positiva por separado Poderán ser 

exames tipo test, preguntas de resposta curta e problemas de laboratorio. Suporán 

un 45% da nota final. 

 2. Probas prácticas. Consistirán na realización de técnicas realizadas no 

laboratorio. Un 40% da nota final. 

 3. O caderno individual de prácticas, no que o alumno haberá de reflectir as 

incidencias de cada práctica, os resultados obtidos e a súa interpretación. Valorarase 

a orde e limpeza na presentación, debuxos e esquemas de aparatos e técnicas. Un 

5% da nota final. 

 4. Traballo do día a día. No laboratorio, valorarase a destreza e 

minuciosidade na realización das determinacións analíticas, o coidado de material e 

aparatos, etc. Na aula, valoraranse os traballos e as presentacións realizados o longo 

do curso. Un 10% da nota final. 

 

Para poder aplicar estas porcentaxes é requisito obrigado que o alumno acade un 

mínimo de 5 sobre 10 en cada un dos 4 puntos (probas escritas, probas prácticas, 

caderno de prácticas e traballo diario). 

 

  

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 No caso de perda do dereito a avaliación continua, o alumno realizará unha proba 

que constará de dúas partes:  

1. Unha parte escrita: para avaliar os coñecementos teóricos e teórico-

prácticos. Na mesma proba avaliaranse estes dous aspectos: haberá dúas partes 

diferenciadas, que farán media aritmética, sempre e cando ámbalas dúas partes 

acaden unha avaliación positiva por separado Poderán ser exames tipo test, 



preguntas de resposta curta e problemas de laboratorio. Suporán un 50% da nota 

final. 

2. Unha parte práctica que consistirá na realización dalgunhas das 

determinacións feitas no laboratorio o longo do curso. Suporá un 50% da nota final. 

 

Para poder aplicar estas porcentaxes é requisito obrigado que o alumno acade un 

mínimo de 5 sobre 10 na parte escrita e na parte práctica (puntos 1 e 2). 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO  

 Os alumnos que na avaliación non teñan cumprido os obxectivos previstos, 

repetirán as técnicas nas que atopen maior dificultade, repasarán a parte teórica do 

tema e revisarán o seu caderno de prácticas, tras o cal someteranse de novo a probas 

escritas e prácticas co fin de demostrar que cumpren os obxectivos 

 

 

PROFESORA QUE IMPARTE O MÓDULO 

Carmen Mera González 

 

ANEXO COVID 

Este curso académico solo hai un alumno que cursa este móulo xa que o tien 

pendente para rematar o ciclo 

Asignouselle un libro de texto e todas as semanas ten que asistir ó instituto para facer 

un exame escrito dos temas que se determine como tarefa para eses días 

Ese exame se realiza na biblioteca do instituto gardando as medidas de seguridade 

que figuran no protocolo covid  
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