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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 
Código Centro Concello Ano académico 

 IES RICARDO MELLA VIGO 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 
Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional Código do 

ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

 SANITARIA 

 

CSSAN.. SAÚDE AMBIENTAL 

 

Superior Ordinario 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 
Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, RUIDOS E VIBRACIÓNS 1º 7 185 222 

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Carmen Mera; Rosa Eijo 

Impartición Carmen Mera  

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

PERFIL PROFESIONAL 

1. Competencia xeral 

・Os requisitos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico son:   

-Realizar as operacións de inspección necesarias para identificar, controlar, vixiar, avaliar e, se é o caso, corrixi-los factores de risco ambiental para 

a saúde, desenvolvendo programas de educación e promoción da saúde das persoas na súa interacción co medio ambiente, baixo a supervisión 

correspondente. 

2. Capacidades profesionais 

     2.1. Capacidades técnicas 

・-Realizar, ó seu nivel, a xestión da unidade ou gabinete, xestionando o ficheiro de clientes ou inspeccións, a adquisición, almacenamento, 

reposición e mantemento do instru ・mental e material, e obtendo os informes técnicos e resumos das actividades necesarias para a operación.   

- Pór en servicio e utilizar correctamente o material e aparatos, controlar o seu bo funcionamento, detectar anomalías puntuais e realizar o seu 

man ・temento de primeiro nivel.   

-Tratar estatisticamente os datos obtidos; detectar desviacións e emitir os informes técnicos orientados a informar sobre os factores de risco en 

saúde ambiental; e desenvolver propostas de intervención para o control dos ditos factores, enmarcadas no cumprimento da normativa vixente. 

     2.2  Capacidades para afrontar contixencias 

・-Posuír unha visión global e integrada das distintas técnicas de inspección e análise “in situ” dos compoñentes físicos, químicos e biolóxicos que 

・poden constituír un risco para a saúde da poboación, asociados a contaminantes ambientais no aire, auga, solo, residuos e alimentos.   

-Organizar e/ou programar, ó seu nivel, o traballo da unidade ou gabinete; adaptar procedementos; producir información ou instruccións; e previr, 

asignar ou distribuír tarefas, recursos e materiais. 

     2.3  Capacidades para a dirección de tarefas 
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・-Potenciar o coñecemento, actitudes e hábitos preventivos e hixiénico-sanitarios da poboación, na súa relación co contorno medioambiental. 

-  Interpretar, comprender e transmitir a información técnico-científica, plans de traballo e manuais de operacións para pór a punto, realizar e 

contro ・lar os distintos procesos da unidade de saúde ambiental.   

-Interpretar información sobre os procesos, normativa e medidas de protección na saúde ambiental, analizando e localizando os factores ou 

axentes e puntos susceptibles de intervención e control. 

     2.4. Capacidades para adaptarse ao medio 

・-Participar na posta a punto de novas técnicas, proxectos de investigación e programas formativos, e propor melloras relacionadas coa eficiencia e 

・coa seguridade.   

-Adaptarse ás novas situacións laborais xeradas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e organizativas introducidas na súa área laboral.  

 -Colaborar cos membros do equipo de traballo, asumir as responsabilidades conferidas a el, cumprir os obxectivos asignados e manter o fluxo de 

información adecuado. 

 3. Responsabilidade e autonomía nas situacións de traballo 

A este técnico, no marco das funcións e obxectivos asignados por técnicos e/ou profesionais de nivel superior ó seu, requiriránselle nos campos e 

・ocupacións concernidos, polo xeral, as capacidades de autonomía en:   

 Organización administrativa da unidade de saúde ambiental. ・  
 ・Programación do traballo (intervencións) e previsión, ó seu nivel, das necesidades materiais da unidade de saúde ambiental.   

 Recep ・ción, información e rexistro de datos das actuacións realizadas na unidade de saúde ambiental.   

 Participar no desenvolv ・emento do programa de mantemento e posta en marcha dos equipos da unidade de saúde ambiental.   

 ・Obtención e identificación de mostras asociadas a posibles contaminantes ambientais.   

 Desenvolvemento das técnicas de identificación, control e vixilancia (inspección) dos riscos nocivos para a saúde da poboación 

aso ・ciados a contaminantes ambientais no aire, auga, chan, residuos e alimentos.   

 ・Realización de análises "in situ" dos posibles contaminantes ambientais.   

 Tratamento estatístico dos datos obtidos para controla- ・los factores de risco en saúde ambiental (epidemiolóxicos).   

 Participar no deseño, planificación e aplicación de programas de educación medioambiental. 

RELACIÓN CO SECTOR PRODUCTIVO 

1. Contorno profesional e de traballo 

Este técnico poderá exercer a súa actividade profesional no sector industrial e na Administración (autonómica, estatal e local), dentro da área da 

saúde medioambiental.  

Os principais subsectores nos que pode desenvolve- ・la súa actividade son:   

 Vixilancia e control de calida ・de das augas potables de consumo público.   

 ・Vixilancia e control de calidade nas plantas envasadoras de auga embotellada.   

 ・Vixilancia e control das augas de baño (piscinas).   

 Nas administracións de ámbito estatal, autonómico e local con competencias en caracterización, control, vixilancia e xestión de riscos 

do ambiente para a saúde:  

     Augas de consumo humano.  

     Augas de baño (ríos, mar, encoros e piscinas).  

    Augas residuais. Contaminación atmosférica.  

    Ruído.  

    Vibracións.  

    Productos químicos.  

    Vectores.  

・    Ambientes interiores (vivenda). Alimentos.   

 ・En empresas privadas que xestionen calquera das actividades antes mencionadas para a Administración.   

 Este técnico poderá participar en tódalas actividades que se realicen na súa área de traballo, incluída a docencia doutros técnicos e a 

colaboración en labores de investigación e control epidemiolóxico. 2.7.2 Co 

2. Contorno funcional e tecnolóxico 

O técnico en saúde ambiental sitúase nas funcións/subfuncións de organización e xestión da unidade de traballo, de prestación do servicio, 

investigación, docencia e educación sanitaria. 

・ As técnicas e coñecementos tecnolóxicos abranguen:   

 ・Administración e organización dos recursos da súa área de traballo.   

 Realización de toma de mostras no laboratorio e en "campo".  

 ・Medicións analíticas "in situ".   

 ・Determinacións analíticas no laboratorio.   

 Técnicas de control e corrección da contaminación, baixo supervisión facultativa. 

3. Ocupacións, postos de traballo  tipo maís relevantes 

Esta figura profesional preténdelle dar resposta á demanda crecente que hai para desempeñar funcións relacionadas coa conservación do medio 

ambiente a partir da concienciación popular, lexislación industrial e sanitaria, e da directiva marco da Unión Europea en materia medio ambiental.  

A título de exemplo e especialmente con fins de orientación profesional, enumérase a continuación un conxunto de ocupacións ou postos de 

traballo que poderían ser desempeñados, en entidades de carácter público ou privado, adquirindo a competencia profesional definida no perfil do 

・título:   

 ・Técnico en saúde ambiental.   

 ・Técnico en control de augas de consumo.   

 ・Técnico en contaminación atmosférica.   

 Técnico en xestión de residuos 

RELACIÓNS E DOMINIOS PROFEISONAIS DO MÓDULO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Asociado a unidade de competencia  3: Identificar, controlar e vixiar os riscos para a saúde da poboación xeral asociados ó aire e distintas fontes 

de enerxía 
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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 

Resultados de aprendizaxe (*) UD Título Descrición Duración 

(sesións) 

50 minutos 

  

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5  

    

      1 Atmósfera, clima e 

contaminación do aíre 

A contaminación 

atmosférica. Estructura e 

composición da atmósfera. 

O clima e a contaminación 

atmosférica. 

46 

      2 Contaminantes primarios. 

Fontes de contaminación. 

Os contaminantes primarios 

e as suas fontes. 

15 

      3 Contaminantes secundarios. 

Efectos da contaminación 

atmosférica. 

Os efectos derivados da 

contaminación atmosférica. 

Degradación da atmósfera.  

23 

      4 Contaminaicón biolóxica do 

aíre. 

A contaminación biolóxica do 

aíre e os seus efectos na 

saúde humana. 

15 

      5 Medida da contaminación 

atmosférica e a tecnoloxía 

de control de emisións. 

Medidas da calidade do aíre. 

Métodos de control das 

emisións á atmosféra. 

23 

      6 Contaminación por fontes de 

enerxía. Contaminación 

acústica. 

A contaminación acústica.: 

fontes, medida e control. 

Audición humana e psico- 

acústica. 

31 

      7 Contaminación por fontes de 

enerxía. Contaminación por 

radiacións. 

A contaminación por 

radiacións: fontes, medida e 

control. Principios físicos das 

radiacións. 

31 

TOTAL 222 

(*) Só no caso de módulos profesionais ao abeiro da LOE  

4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. Título 

4.1.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

1 Atmósfera, clima e contaminación do aíre 5 sesións 

4.1.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Identificar e describir os distintos tipos de contaminantes do aire: partículas, gases e vapores. N 
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 Recoñecer, describir e clasificar os diferentes tipos de fontes emisoras de contaminación atmosférica                N 

 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.1.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

  Coñecer a estructura e composición da atmósfera 

  Identificar os distintos compoñentes físicos e químicos do 

aíre. 

 Coñecer os compoñentes do sistema climático. 

1 Estudo da atmósfera , o seu equilibrio dinámico. O 

sistema climático. 

2 

 Valorar as consecuencias da contaminación atmosférica. 

 Diferenciar os distintos tipos de contaminación atmosférica. 

 Coñecer e clasificar as fontes emisoras de contaminación. 

2 A contaminación atmosférica 1 

4.1.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 Definiuse o concepto de atmósfera e a súa distribución vertical.  Cuestionario escrito/ test S 25% 

 Definironse e interrelacionáronse os compoñentes do sistema climático  Cuestionaro escrito/test S            25% 

 Caracterizaronse os distintos compoñentes físico- químicos da 

atmósfera 

 Cuestionario escrito/test S 25% 

 Valorouse a trascendencia para a saúde do ser humano a 

contaminación atmosférica. 

 Táboa de observación N 5% 

 Clasificáronse os distintos tipos de contaminantes.  Cuestionario escrito/ test S 20% 
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4.1.5 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se 
realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os 
instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Con que se valora 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

Duración 

(sesións) 

Estudo da atmósfera , o seu 

equilibrio dinámico. O sistema 

climático 

Exposición dos conceptos. 

Entrega de material (apuntes e 

exercicios) 

Elaborar lámína sobre as capas e 

constituintes atmosféricos. 

 

Facer os exercicios propostos. 

Lamina. 

Exercicios propostos. 

 

Material aportado polo profesor e 

polo alumno. Equipamento 

infomático. 

Cuestionario escrito. 2 

A contaminación atmosférica Exposición dos conceptos 

Entrega de material (apuntes e 

exercicios)  

Explicación da composición química 

dos  principais contaminantes 

químicos. 

Elaborar un esquema sobre os 

distintos contaminantes atmosféricos. 

Facer os exercicios propostos. 

Esquema. 

Exercicios propostos. 

Material aportado polo profesor e 

polo alumno. Equipamento 

infomático. 

Cuestionario escrito. 

Táboa de observación. 

1 

TOTAL 5 
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4.2 Unidade didáctica 2. Título 

4.2.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

2 Contaminantes primarios. Fontes de contaminación. 5sesións 

4.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Identificar e describir os distintos tipos de contaminantes do aire: partículas, gases e vapores. 

 Recoñecer, describir e clasificar os diferentes tipos de fontes emisoras de contaminación atmosférica 

 Subliñar as características epidemiolóxicas das doenzas asociadas á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e 

radiacións. 

 Asociar os distintos parámetros de exposición humana á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e radiacións. 

N 

N 

 

N 

               N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

 Identificar e describir os contaminantes primarios da 

atmosférica. 

 Coñecer os efectos sobre a saúde humana dos 

contaminantes primarios. 

 Relacionar os distintos tipos de contaminantes primarios ca 

fonte de orixe. 

 

1 Contaminantes primarios  3 

4.2.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 Identificaronse e describirónse os distintos contaminantes primarios da 

atmósfera. 

 Cuestionario escrito./ test S 10% 

 Coñeceronse os efectos sobre a saúde humana dos contaminates 

primarios. 

 Cuestionario escrito./test S 10% 

 Relacionar os contaminantes primarios cas distintas fontes de orixe  Cuestionario escrito/ test S 10% 
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4.2.5 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se 
realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os 
instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

Duración 

(sesións) 

Os contaminantes primarios e as 

suas fontes de contaminacion 

Exposición dos conceptos. 

Entrega de material (apuntes e 

exercicios)  

Facer os exercicios propostos. 

 

 

Exercicios resoltos. Material aportado polo profesor e 

polo alumno. Equipamento 

infomático 

Lista de cotexo sobre o diseño do 

proxecto. 

Táboa de observación sobre as 

fases do proxecto. 

3 

TOTAL 5 
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4.3 Unidade didáctica 3. Título 

4.3.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

3 Contaminantes secundarios. Efectos da contaminación atmosférica. 5 sesións 

4.3.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Identificar e describir os distintos tipos de contaminantes do aire: partículas, gases e vapores. 

 Recoñecer, describir e clasificar os diferentes tipos de fontes emisoras de contaminación atmosférica 

 Subliñar as características epidemiolóxicas das doenzas asociadas á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e 

radiacións. 

 Asociar os distintos parámetros de exposición humana á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e radiacións. 

N 

N 

 

N 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.3.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

 Establecer a secuencia de actividades ordenadas en 

función das necesidades de posta en práctica. 

 Determinar os procedementos de actuación ou execución 

das actividades.. 

 Determinar os recursos e a loxística necesarios para cada 

actividade. 

 Planificar a asignación de recursos materiais e humanos, e 

os tempos de execución. 

 Definir e elaborouse a documentación necesaria para a 

posta en práctica ou execución. 

 Fíxar a valoración económica que dea resposta ás 

condicións da posta en práctica. 

 Identificar as necesidades de permisos e autorizacións para 

levar a cabo as actividades. 

1 Os pasos para poñer en marcha o proxecto. 3 

 Identificar os riscos inherentes á posta en práctica e 

definiuse o plan de prevención de riscos, así como os 

medios e os equipamentos necesarios. 

2 Como minimizar os riscos inherentes ao proxecto. 2 

4.3.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función 

das necesidades de posta en práctica. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada 

actividade. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para 

levar a cabo as actividades. 

 Táboa de observación. S 10% 
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 CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución 

das actividades. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e 

definiuse o plan de prevención de riscos, así como os medios e os 

equipamentos necesarios. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os 

tempos de execución. 

 Táboa de observación. S 10% 

 CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións 

da posta en práctica.. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta 

en práctica ou execución. 

 Táboa de observación. S 10% 
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4.3.5 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se 
realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os 
instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

Duración 

(sesións) 

Os pasos para poñer en marcha o 

proxecto. As actividades a realizar 

para poñer en marcha o proxecto. 

Entregar documentación e 

bibliografía. 

Supervisar a viabilidade das distintas 

actividades do proxecto. 

Establecer as actividades para poñer 

en marcha o proxecto. 

Búsqueda de material lexislativo e 

outros procedentes das empresas 

onde realizarn a FCT. 

A secuenciación das distintas fases 

na execución de proxecto. 

Materiais procedentes das 

empresas onde realizan a FCT ou 

doutros ámbitos de colaboración. 

Material lexislativo recompilado 

nos módulos de FOL e EIE. 

Material lexislativo específico. 

Lista de cotexo sobre as distintas 

fases do proxecto e as actividades 

a realizar. 

Táboa de observación sobre as 

decisións tomadasl. 

3 

Como minimizar os riscos 

inherentes ao proxecto 

Entregar documentación específica ao 

proxecto. 

 

Valorar os riscos na posta en marcha 

do proxecto. 

Búsqueda de material procedente das 

empresas onde realizarn a FCT. 

A minimización dos riscos na 

execución do proxecto. 

Material lexislativo recompilado 

nos módulos de FOL e EIE. 

Materiais procedentes das 

empresas onde realizan a FCT ou 

doutros ámbitos de colaboración. 

Lista de cotexo sobre a valoración 

dos riscos na execución do 

proxecto. 

2 

TOTAL 5 
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4.4 Unidade didáctica 4. Título 

4.4.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

4 Contaminaicón biolóxica do aíre. 5 

4.4.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Identificar e describir os distintos tipos de contaminantes do aire: partículas, gases e vapores. 

 Recoñecer, describir e clasificar os diferentes tipos de fontes emisoras de contaminación atmosférica 

 Identificar, describir e clasificar os distintos tipos de fontes emisoras de microorganismos e aeroalerxenos 

 Subliñar as características epidemiolóxicas das doenzas asociadas á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e 

radiacións. 

 Asociar os distintos parámetros de exposición humana á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e radiacións. 

N 

N 

S 

 

N 

 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.4.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

  Definir o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Definir o procedemento para a avaliación das incidencias 

que se poidan presentar durante a realización das 

actividades, así como a súa solución e o seu rexistro 

 . Definir o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o 

seu rexistro. 

 . Definir e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto. 

1 O procedemento de avaliación continúa do 

proxecto. 

3 

 Definir os indicadores de calidade para realizar a 

avaliación 

 Establecer un sistema para garantir o cumprimento do 

prego de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Establecer o procedemento para a participación na 

avaliación das persoas usuarias ou da clientela, e 

elaborar os documentos específicos. 

2  A calidde do proceso de avaliación. 2 

4.4.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  Táboa de observación. S 15% 

 CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que 

se poidan presentar durante a realización das actividades, así como a 

 Lista de cotexo. S 15% 
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súa solución e o seu rexistro. 

 CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación 

das persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos 

específicos. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego 

de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Táboa de observación. S 15% 

 

4.5 Unidade didáctica 5. Título 

4.5.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

5 Medida da contaminación atmosférica e a tecnoloxía de control de emisións. 5 

4.5.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Describir a técnica de elaboración dun cronograma de traballo en función da zona xeográfica de actuación, os puntos 

para estudiar e o material de recollida segundo o tipo de mostra que se analice. 

 Seleccionar os equipos e materiais necesarios para elaborar un cronograma de traballo. 

 Describir os compoñentes dunha rede de vixilancia de contaminación do aire. 

 Identificar os compoñentes dunha rede de vixilancia de contaminación do aire segundo a fonte emisora, aplicando as 

normas legais reguladoras. 

 Recoñecer os niveis máximos de emisión permitidos dependendo das distintas fontes de emisión de contaminantes 

atmosféricos. 

 Seleccionar os puntos de mostraxe nas estacións sensoras en función da fonte emisora, zona de inmisión, denuncia e 

normativa legal. 

 Recoñecer e describir os compoñentes dos equipos captadores de estacións sensoras de contaminación atmosférica. 

 Describir as técnicas de tomas de mostras (partículas, gases, vapores, microorganismos e aeroalerxenos), utilizadas 

frecuentemente nas estacións sensoras. 

 Seleccionar o material e reactivos e prepara-los medios de cultivo necesarios para a toma de mostras tendo en conta as 

condicións metereolóxicas. 

 Comprobar que a calibración dos equipos sexa adecuada para efectuar a toma de mostras especificada 

 Comprobar que a calibración dos equipos sexa adecuada para efectuar a toma de mostras especificada 

 Realizar a toma de mostras e identificar os métodos para a súa conservación, transporte e etiquetaxe, seguindo os 

protocolos establecidos 

 Cubrir volantes de solicitude de probas ó laboratorio de control, tralo rexistro das mostras. 

 Seleccionar os indicadores de calidade de aire, en función dos parámetros para analizar e/ou medir. 

 Seleccionar os equipos fixos, automáticos e manuais, e instrumentos para utilizar na medición e rexistro dos 

contaminantes atmosféricos, inmisión de ruídos, vibracións e de radiacións alfa, beta, gamma e Rx. 

 Analizar características organolépticas, fisicoquímicas, microbiolóxicas e biolóxicas segundo protocolos normalizados, 

dependendo do tipo do contaminante e análise que se realice. 

 Efectuar medicións e análises de contaminantes atmosféricos segundo o estudio que se realice. 

 Elaborar informes sinxelos a partir das observacións visuais e dos resultados das medicións analíticas “in situ”, segundo 

protocolos normalizados, comprobando que as recomendacións efectuadas se axustan a criterios técnicos e normativa 

legal vixente. 

 Elaborar informes a partir dos datos obtidos “in situ” ou no laboratorio, subliñando os efectos sobre a saúde e as medidas 

correctoras recomendables. 

N 

 

N 

               S 

 

               S 

 

               S 

 

               N 

               S 

 

               S 

 

               S 

               N 

               N 

 

               N 

                

               N 

               S 

               S 

 

               S 

 

               S 

              N 

 

 

 

              N 
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(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.5.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

  Valorar as causas da contaminación atmosférica. 

 Definir y clasificar 

 . Definir o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o 

seu rexistro. 

 . Definir e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto. 

1 O procedemento de avaliación continúa do 

proxecto. 

3 

 Definir os indicadores de calidade para realizar a 

avaliación 

 Establecer un sistema para garantir o cumprimento do 

prego de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Establecer o procedemento para a participación na 

avaliación das persoas usuarias ou da clientela, e 

elaborar os documentos específicos. 

2  A calidde do proceso de avaliación. 2 

4.5.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  Táboa de observación. S 15% 

 CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que 

se poidan presentar durante a realización das actividades, así como a 

súa solución e o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación 

das persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos 

específicos. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego 

de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Táboa de observación. S 15% 
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4.6 Unidade didáctica 6. Título 

4.6.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

6 Contaminación por fontes de enerxía. Contaminación acústica. 5 

4.6.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Describir a técnica de elaboración dun cronograma de traballo en función da zona xeográfica de actuación, os puntos 

para estudiar e o material de recollida segundo o tipo de mostra que se analice. 

 Seleccionar os equipos e materiais necesarios para elaborar un cronograma de traballo. 

 Describir e clasificar distintos tipos de fontes emisoras de ruídos e vibracións no medio ambiente que supoñan un risco 

para a saúde. 

 Realizar medicións das distintas fontes emisoras de ruídos, vibracións e radiacións segundo os protocolos establecidos. 

 Seleccionar os puntos de mostraxe nas estacións sensoras en función da fonte emisora,zona de inmisión, denuncia e 

normativa legal. 

 Comprobar que a calibración dos equipos sexa adecuada para efectuar a toma de mostras especificada 

 Realizar a toma de mostras e identificar os métodos para a súa conservación, transporte e etiquetaxe, seguindo os 

protocolos establecidos 

 Cubrir volantes de solicitude de probas ó laboratorio de control, tralo rexistro das mostras. 

 Seleccionar os equipos fixos, automáticos e manuais, e instrumentos para utilizar na medición e rexistro dos 

contaminantes atmosféricos, inmisión de ruídos, vibracións e de radiacións alfa, beta, gamma e Rx. 

 Elaborar informes sinxelos a partir das observacións visuais e dos resultados das medicións analíticas “in situ”, segundo 

protocolos normalizados, comprobando que as recomendacións efectuadas se axustan a criterios técnicos e normativa 

legal vixente. 

 Subliñar as características epidemiolóxicas das doenzas asociadas á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e 

radiacións. 

 Asociar os distintos parámetros de exposición humana á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e radiacións. 

 Elaborar informes a partir dos datos obtidos “in situ” ou no laboratorio, subliñando os efectos sobre a saúde e as medidas 

correctoras recomendables. 

N 

 

N 

 

S 

N 

 

N 

N 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

 

N 

 

N 

 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.6.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

  Definir o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Definir o procedemento para a avaliación das incidencias 

que se poidan presentar durante a realización das 

actividades, así como a súa solución e o seu rexistro 

 . Definir o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o 

seu rexistro. 

 . Definir e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto. 

1 O procedemento de avaliación continúa do 

proxecto. 

3 

 Definir os indicadores de calidade para realizar a 

avaliación 

 Establecer un sistema para garantir o cumprimento do 

prego de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Establecer o procedemento para a participación na 

avaliación das persoas usuarias ou da clientela, e 

elaborar os documentos específicos. 

2  A calidde do proceso de avaliación. 2 
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4.6.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 

consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  Táboa de observación. S 15% 

 CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que 

se poidan presentar durante a realización das actividades, así como a 

súa solución e o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación 

das persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos 

específicos. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego 

de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Táboa de observación. S 15% 
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4.7 Unidade didáctica 7. Título 

4.7.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

7 Contaminación por fontes de enerxía. Contaminación por radiacións. 5 

4.7.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 Describir a técnica de elaboración dun cronograma de traballo en función da zona xeográfica de actuación, os puntos 

para estudiar e o material de recollida segundo o tipo de mostra que se analice. 

 Seleccionar os equipos e materiais necesarios para elaborar un cronograma de traballo. 

 Identificar e clasificar os tipos de fontes emisoras de radiacións ionizantes, electromagnéticas e corpusculares no medio 

ambiente, que supoñan risco para a saúde. 

 Realizar medicións das distintas fontes emisoras de ruídos, vibracións e radiacións segundo os protocolos establecidos. 

 Seleccionar os puntos de mostraxe nas estacións sensoras en función da fonte emisora, zona de inmisión, denuncia e 

normativa legal. 

 Comprobar que a calibración dos equipos sexa adecuada para efectuar a toma de mostras especificada 

 Realizar a toma de mostras e identificar os métodos para a súa conservación, transporte e etiquetaxe, seguindo os 

protocolos establecidos 

 Cubrir volantes de solicitude de probas ó laboratorio de control, tralo rexistro das mostras. 

 Seleccionar os equipos fixos, automáticos e manuais, e instrumentos para utilizar na medición e rexistro dos 

contaminantes atmosféricos, inmisión de ruídos, vibracións e de radiacións alfa, beta, gamma e Rx. 

 Elaborar informes sinxelos a partir das observacións visuais e dos resultados das medicións analíticas “in situ”, segundo 

protocolos normalizados, comprobando que as recomendacións efectuadas se axustan a criterios técnicos e normativa 

legal vixente. 

 Subliñar as características epidemiolóxicas das doenzas asociadas á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e 

radiacións. 

 Asociar os distintos parámetros de exposición humana á contaminación atmosférica, ruídos, vibracións e radiacións. 

 Elaborar informes a partir dos datos obtidos “in situ” ou no laboratorio, subliñando os efectos sobre a saúde e as medidas 

correctoras recomendables. 

N 

 

N 

 

S 

N 

 

N 

N 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 
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4.7.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

  Definir o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Definir o procedemento para a avaliación das incidencias 

que se poidan presentar durante a realización das 

actividades, así como a súa solución e o seu rexistro 

 . Definir o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o 

seu rexistro. 

 . Definir e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto. 

1 O procedemento de avaliación continúa do 

proxecto. 

3 

 Definir os indicadores de calidade para realizar a 

avaliación 

 Establecer un sistema para garantir o cumprimento do 

prego de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Establecer o procedemento para a participación na 

avaliación das persoas usuarias ou da clientela, e 

elaborar os documentos específicos. 

2  A calidde do proceso de avaliación. 2 

4.7.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do 
alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 

intervencións.. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  Táboa de observación. S 15% 

 CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que 

se poidan presentar durante a realización das actividades, así como a 

súa solución e o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos 

recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 

 Lista de cotexo. S 15% 
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 CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a 

avaliación das actividades e do proxecto 

 Lista de cotexo. S 15% 

 CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación 

das persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos 

específicos. 

 Táboa de observación. S 15% 

 CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego 

de condicións do proxecto, cando este exista. 

 Táboa de observación. S 15% 

4.7.5 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

Duración 

(sesións) 

O procedemento de avaliación 

continúa do proxecto. A detección 

precoz de desviacións . 

Entregar documentación e 

bibliografía. 

Dar a coñecer o concepto de 

avaliación. 

Establecer un sistema de avaliación. Coñecemento e valoración da 

avaliación continúa . 

Materiais procedentes das 

empresas onde realizan a FCT ou 

doutros ámbitos de colaboración. 

Lista de cotexo sobre o sistema de 

avaliación establecido.. 

3 

A calidade do proceso de 

avaliación. A avaliación do 

proceso de avaliación. 

Entregar documentación e 

bibliografía. 

Establecer o control de calidade. Valoración e o diseño dun programa 

de calidade. 

Materiais procedentes das 

empresas onde realizan a FCT ou 

doutros ámbitos de colaboración. 

 

Táboa de observación sobre o 

control de calidade implantado. 

2 

TOTAL 5 
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4.8 Unidade didáctica 5. Título 

4.8.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

5 Elaboración  e defensa do proxecto. 6 

4.8.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o procedemento seguido S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.8.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

 Enunciar os obxectivos do proxecto. 

 Describir o proceso seguido para a identificación das 

necesidades das empresas do sector. 

 Describir a solución adoptada a partir da documentación 

xerada no proceso de deseño. 

 Describír as actividades en que se divide a execución do 

proxecto. 

 Formular, de ser o caso, propostas de mellora.. 

 Formular as conclusións do traballo realizado en relación 

coas necesidades do sector produtivo. 

 Xustificar as decisións tomadas de seguimento e control 

na execución do proxecto. 

 Xustificar as decisións tomadas de planificación da 

execución do proxecto. 

1 Elaboración do proxecto. 5 

  Realizar, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na 

exposición. 

 Empregar ferramentas informáticas para a presentación 

dos resultados. 

2 Defensa do proxecto. 1 

4.8.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  

avaliación 

Mínimos  

esixibles (S/N) 

Peso na 

cualificación 

 CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.  Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das 

necesidades das empresas do sector. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación 

xerada no proceso de deseño. 

 Lista de cotexo. S 10% 
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 CA1 CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución 

do proxecto. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da 

execución do proxecto. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na 

execución do proxecto. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación 

coas necesidades do sector produtivo. 

 Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora..  Lista de cotexo. S 10% 

 CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na 

exposición. 

 Táboa de observación. S 10% 

 CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación 

dos resultados. 

 Táboa de observación . S 10% 
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4.8.5 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se 
realizarán, así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os 
instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

Duración 

(sesións) 

Elaboración do proxecto. O 

prcesamento  final do proxecto 

Orientar na utilización das 

ferramentas informáticas. 

Proporcionar os materias necesarios. 

Elaborar e plasmar o proxecto nun 

traballo final. 

A elaboración escrita do proxecto. Equipamento informático: 

ordenador, scanner e impresora; 

conexión a internet; canón de 

proxección. 

Software: procesador de textos  

Lista de cotexo sobre a traballo 

final do proxecto. 

5 

Defensa do proxecto. Orientar na utilización das 

ferramentas informáticas. 

Proporcionar os materias necesarios 

Expoñer o proxecto, deféndelo e 

aclarar dúbidas. 

A exposición do proxecto nunha 

sesión final. 

Equipamento informático: 

ordenador, scanner e impresora; 

conexión a internet; canón de 

proxección. 

Software: procesador de textos 

Word; Power Point; Corel Draw 

Táboa de observación sobre 

distintos aspectos da 

presentación. 

1 

TOTAL 6 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos exixibles será facer un proxecto de próteses dentais con todas súas fases de traballo 

A avaliación deste módulo terá un carácter integrador e globalizador dos coñecementos e terase en conta non só a calidade do traballo dos proxectos finais 

presentados, senón tamén a actitude amosada polos alumnos e alumnas en canto a participación, esforzo, interese e colaboración co profesorado e cos compañei-

ros e compañeiras. 

Os contidos e dinámica de traballo deste módulo levan consigo unha constante supervisión por parte do profesorado o que facilita a avaliación continua dos 

progresos do alumnado e, ó mesmo tempo, proporciona unha retroalimentación sobre o desenvolvemento do traballo que permite a revisión e as modificacións 

oportunas do mesmo. 

A avaliación realizarase de xeito individual para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe do módulo. 

A titoría colectiva implicará a participación da totalidade do equipo docente do ciclo formativo nas actividades de programación, seguimento e avaliación previstas 

para este módulo. A titoría individual correrá a cargo da titora do ciclo formativo, así como do coordinador das funcións do equipo docente en relación a el. 

Nos proxectos valorarase a adecuación ó contexto para o que foi elaborado, a súa coherencia -en estructura e contidos-, a presentación (claridade expositiva e 

recursos empregados, tanto na súa presentación por escrito como na sesión final de presentación do proxecto), a súa viabilidade e o carácter innovador dos 

mesmos. Avaliarase tamén a dinámica de traballo empregada en cada grupo, é dicir, se as tarefas se distribuíron equitativamente, si cada un se responsabilizou 

activamente do seu traballo, si se fixeron postas en común para que o traballo resulte coherente, si se resolveron os problemas que poideran xurdir, etc. 

A cualificación do traballo individual farase a partir das observacións recollidas pola profesora, dos datos aportados polos plans de traballo establecidos nos grupos 

e das cantidade e calidade das aportacións (lecturas realizadas, material recopilado, ideas aportadas, …) ó traballo colectivo. Tamén se terán en conta os datos 

recollidos das avaliacións, individuais e do grupo, para matiza-la cualificación final. Na cualificación final do módulo tamén terá relevancia a valoración que o propio 

equipo faga do seu traballo e do de cada un dos seus membros que se fará nunha entrevista da profesora con cada un dos equipos de traballo. 

Realizaranse da seguinte maneira: 

 

 

 TRABALLOS INDIVIDUAIS TRABALLOS GRUPAIS 

Presentación e exposición 

(claridade na exposición, recursos utilizados 

na presentación escrita como na presentación 

final do proxecto). 

25% 25% 

Cantidad e calidad do proxecto. 

(Bibliografía utilizada, material recopilado, 

ideas aportadas,...) 

25% 25% 

Coherencia e adecuación. 

(Na estrutura e nos contidos así como en 

relación ao contexto onde foi elaborado. 

20% 20% 

Viabilidade práctica do proxecto e aportación 

innovadora. 

15% 10% 

Elaboración do material 10% 10% 

Autovaloración do traballo e a dinámica de 

traballo. 

5% 10% 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  
O carácter continuo da avaliación debe permitir, na meirande parte dos casos, a detección precoz dos déficits na adquisición dos contidos por parte 

do alumnado e, en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que provocan estes déficits e a adopción das medidas 

correctoras oportunas. 

No suposto de que as medidas de reforzo tomadas ó longo do curso fosen insuficientes e algún alumno ou alumna non superase o módulo, deberá 
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formalizar unha nova matrícula. 

 

 

 

6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua 

Dado que o número de horas do módulo é de 26, o número máximo de faltas de asistencia para ter dereito á avaliación continua será de 3 horas . 

A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo as titorías pero haberá que realizar unha avaliación extraordinaria. 

A avaliación extraordinaria consistirá na realización individual, a partir dun suposto, un proxecto do ámbito das próteses dentais, proposto polo 

equipo docente 

A duración desta proba terá un máximo de oito horas, dividida en dous períodos de 4 horas cada unhna 

 

 

 

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente no modelo Seguimento da programación (MD.75.PRO.03) dando conta 

mensualmente nas reunións de equipo docente nas que se presentará o devandito documento. 

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase o correspondente modelo de Seguimento da programación 

(MD.75.PRO.03) anexo o acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da familia profesional. 

Ó final de curso cada docente realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo establecido (MD.75.PRO.04) na que se incluirán tódalas 

propostas de mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso. 

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta 

avaliación será realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os apartados da mesma, 

tal como este. 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 
 

Ao final do curso realizarase a avaliación final desta programación, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. 

8.2 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados 

Para o alumnado que se detecte necesidade de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de ensino-aprendizaxe susceptibles 

de modificación que permitan ao alumnado a adquisición dos resultados de aprendizaxe do módulo, requisito imprescindible para a superación do 

mesmo 
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9. Aspectos transversais 

9.1 Programación da educación en valores 
 

 Educación para a saúde, é un ciclo da familia de sanidade 

 Educación para a igualdade entre homes e mulleres 

 Educación medioambiental 

 Iinclusión de todo o alumnado, atendendo a súa diferencia. 

 Fomentar a igualdade de trato, o respeto mútuo e a libertade de pensamento 

 Fomentar o pensamento crítico 

 

 

9.2 Actividades complementarias e extraescolares 
 

As establecidas na programación de actividades do ciclo. 

 

 

10. Adaptación da metodoloxía á continxencia COVID- 
Establécense tres posibles escenarios:  

- actividade semipresencial no grupo: as sesións presencias dedicaranse a explicacion e desarrollo dos contido. As actividades de aula 

desarrollaranse por medio da aula virtual do centro principalmente con apoio de outros recursos dixitais. Dividirase ao alumnado en subgrupos de 

non máis de 15 alumnos/as rotando os subgrupos nas actividades presencias e non presencias. Na avaliación inicial detectarase ao alumnado con 

dificultade de acceso aos recursos non presenciais e porase en coñecemento da Xefatura de Estudos asi como a aquel que requira de formación 

axeitada. De xeito xeral o alumnado recibirá formación ao inicio de curso nos recursos dixitais e plataforma Moodle. 

- actividade non presencial dun número indeterminado de alumnado: no caso de alumnado que non poida asistir as sesións presencias, seguirán o 

desenvolvemento das actividades de aula  por medio dos recursos dixitais e plataforma Moodle. Crearase un foro de dúbidas e se as circunstancias 

son favorables aplicarase na metodoloxía videoconferencias para o seguemento individual do proceso de aprendizaxe.  

- actividade non presencial do grupo: a metodoloxía basearase de igual xeito que o apartado anterior pero neste suposto a videoconferencia 

establecerase con todo o grupo intentando manter o horario das sesións presencias. 

En todos os supostos aplicaranse os mesmos instrumentos de avaliacion previstos na programación pero adaptados a probas non  presencias 

utilizando os distintos recursos para o diseño de probas que facilita a plataforma Moodle e//ou videoconferencias para probas orais. 

 

 

 


