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CICLO: SAÚDE AMBIENTAL- MÓDULO: PRODUCTOS QUÍMICOS E VECTORES DE INTERESE EN SAÚDE PÚBLICA-CURSO 2020-2021 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A presente programación didáctica realízase tomando como referencia o contido do Decreto 

106/2000, do 27 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grado superior 

correspondente ao título de Técnico superior en saúde ambiental. 

O Módulo de produtos químicos e vectores de interese en saúde pública encóntrase asociado 

á unidade de competencia 4: Identificar, controlar e vixia-los riscos para a saúde da poboación 

xeral asociados a produtos químicos e vectores de interese en saúde pública. 

 

2. CAPACIDADES TERMIANAIS  

• Elaborar programas de traballo medioambiental xustificando o ámbito do traballo, a 

mostra que se tome, o material para a recoller e as técnicas de programación. 

• Realizar un cronograma de traballo identificando os puntos de mostraxe e os equipos e 

material necesario para a recollida de datos. 

• Recoñecer e identifica-las características físico-estructurais dos establecementos e 

servicios de praguicidas. 

• Identificar e selecciona-los equipos e material que se precisan para a recollida de datos 

e para a toma das mostras. 

• Tipificar e describi-las características dos diferentes tipos de praguicidas indicando o 

modo de acción e a praga que se destrúa. 

• Efectua-la valoración técnico-sanitaria de establecementos e servicios de praguicidas e 

levanta-la acta da inspección realizada seguindo protocolos establecidos. 

• Describi-las características que deben reuni-los puntos críticos para posibles mostraxes. 

• Identifica-los movementos recollidos no libro de rexistro de praguicidas tóxicos e moi 

tóxicos, describindo as diferentes técnicas de valoración que se poden empregar. 

• Describi-las principais medidas preventivas e de saúde pública ante unha intoxicación 

por praguicidas. 

• Planifica-las medidas correctoras para a prevención dos riscos en saúde pública. 

• Diferencia-los tipos de pragas vexetais, identificando e describindo o material preciso 

para a toma de mostras das pragas, insectos, roedores e praguicidas. 

• Seleccionar e aplica-las técnicas de toma de mostras para realiza-las análises dos 

praguicidas e productos químicos. 

• Diferencia-los vectores máis importantes nos servicios de praguicidas e explica-las súas 

técnicas de captura. 

• Realiza-los tipos de tomas de mostras e relacionalas cos conservantes e medios de 

transporte que precisen. 
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• Seleccionar e describi-las técnicas de mostraxe en vexetais, establecementos e servicios 

de praguicidas. 

• Selecciona-lo tipo, modelo e forma da etiqueta de identificación, dependendo da mostra 

e da análise que se realice. 

• Cubri-los volantes para o seu envío ó laboratorio, segundo o protocolo e o formato 

establecidos. 

• Selecciona-las claves e o instrumental óptico empregado para a identificación das 

pragas e vectores. 

• Analiza-las características fenotípicas dos piollos, cascudas, roedores, chinches, moscas 

e mosquitos, describindo os ciclos biolóxicos das especies de maior interese. 

• Describi-los métodos de loita que se lles poden aplicar ós diferentes vectores para 

selecciona-lo máis adecuado en cada caso. 

• Aplica-los métodos de identificación e control de pragas e vectores trala calibración dos 

equipos. 

• Describi-la incidencia das enfermidades de transmisión por vectores seguindo criterios 

epidemiolóxicos. 

• Explica-los efectos que sobre a saúde humana teñen os productos químicos e os 

 praguicidas. 

• Relaciona-los mecanismos de transmisión dos diferentes vectores coa sintomatoloxía 

das enfermidades que causan. 

• Redacta-los informes epidemiolóxicos empregando os datos de campo e de laboratorio e 

describindo as medidas correctoras. 
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABALLO E BLOQUES DE CONTIDOS 

Os contidos organízanse en 3 BLOQUES DE TRABALLO, divididos á súa vez en unidades 

didácticas. 

▪ BLOQUE DE TRABALLO 1:Praguicidas e sustancias químicas. 

▪ BLOQUE DE TRABALLO 2: Aplicación de praguicidas. 

▪ BLOQUE DE TRABALLO 3: Vectores e loita antivectorial. 

 

BLOQUE I: PLAGUICIDAS E SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Unidade didáctica nº1: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (18 SESIÓNS) 

        Obxectivos: 

Identificar as características dos productos químicos. 

Contidos 

Características das sustancias químicas. 

Perigosidade das sustancias químicas. 

Etiquetado dos productos químicos. 

Normas de almacenamento. 

Control sanitario das sustancias químicas.  

       

 

Unidade didáctica nº2: PRAGUICIDAS QUÍMICOS (27 SESIÓNS) 

          Obxectivos: 

Recoñecer as características químicas dos praguicidas e biocidas en  xeral. 

Definir os grupos de praguicidas químicos. 

Coñecer o impacto medio ambiental do uso de praguicidas e os ciclos de eliminación de 

praguicidas en condicións naturais. 

Coñecer as alternativas mais importantes do uso de praguicidas convencionais e a   súa 

integración na “loita integral” contra as pragas.    

Identificar métodos de análise de praguicidas. 

Identificar correctamente os principais termos usados en toxicoloxía. 

     Contidos: 

Clasificación dos praguicidas. 

Características xerais dos praguicidas e herbicidas químicos. 

Toxicidade dos praguicidas.   

Alternativas menos demandantes de praguicidas químicos: Os biorracionais. 

Conceptos de toxicoloxía. 

A regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación e utilización de praguicidas: europea, 
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española e galega. 

 

Unidade didáctica nº 3: RISCOS DERIVADOS DO USO DE PRAGUICIDAS (18 SESIÓNS) 

         Obxectivos: 

Identificar os principais riscos asociados ao uso de praguicidas. 

Coñecer os mecanismos ADME (absorción, distribución, metabolismo, excreción) e os seus 

principais condicionantes. 

Cuantificar a exposición aos tóxicos  e caracterizar os riscos que provocan. 

        Contidos: 

Riscos para a agricultura. 

Riscos para o medio ambiente. 

Medidas para reducir o risco sobre a agricultura e o medio ambiente. 

Riscos para a saúde. 

Medidas para reducir os riscos sobre a saúde. 

  

Unidade didáctica nº 4: AS BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (4 SESIÓNS) 

           Obxectivos: 

Coñecemento das diferentes prácticas agrícolas e as súas consecuencias. 

Erosión e contaminación producidas pola actividade agrícola. 

Efectos da agricultura sobre a auga e a paisaxe. 

         Contidos: 

As prácticas agrícolas. 

Uso de fertilizantes e praguicidas e as súas consecuencias. 

Os sistemas de rego e as súas repercusións.         

 

Unidade didáctica nº5: OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE INTERESE EN SAÚDE 

PÚBLICA (18 SESIÓNS) 

          Obxectivos: 

Coñecer metais tóxicos e compostos orgánicos de interese en saúde pública. 

         Contidos: 

Metais tóxicos e Compostos orgánicos. 

Mecanismos de acción. 

 

BLOQUE DE TRABALLO 2: APLICACIÓN DE PRAGUICIDAS 

 

Unidade didáctica nº6: MAQUINARIA DE APLICACIÓN DE PRAGUICIDAS (27 SESIÓNS) 

          Obxectivos: 
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Coñecer os diferentes tipos de maquinaria de aplicación de praguicidas. 

 Identificar os principais aspectos relativos á súa conservación. 

Coñecer a lexislación básica en torno á maquinaria de aplicación de praguicidas. 

Coñecer os métodos e  equipos mais utilizados para aplicar praguicidas, as súas ventaxas e 

inconvintes. 

         Contidos: 

Conceptos básicos de aplicación de praguicidas (aproveitamento, rendemento, uniformidade)  

e tipos de maquinaria. 

Principais métodos de aplicación de praguicidas 

         

Unidade didáctica nº7: ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS PRAGUICIDAS  (18 SESIÓNS) 

          Obxectivos: 

Clasificar os establecementos e servicios praguicidas: tipos de tratamento e manipulación de 

praguicidas. 

         Contidos: 

Establecementos e servicios de praguicidas: concepto, clasificación e características técnico-

sanitarias. 

Lexislación sobre establecementos e servizos de praguicidas. 

LOM (libros de rexistro de movementos) e carnet de manipuladores. 

 

Unidade didáctica nº 8: PROTECCIÓN NO TRABALLO (9 SESIÓNS) 

        Obxectivos: 

Identificar as medidas de protección do corpo, da pel, mans, pes, ollos, cara e vías 

respiratorias. 

          Contidos: 

Tipos de medidas de protección. 

Equipos de presión positiva e negativa. 

Filtros mecánicos, químicos e mixtos. 

Recomendacións do uso de EPIs. 

   

Unidade didáctica nº 9: INTERPRETACIÓN DO ETIQUETADO E DAS FICHAS DE DATOS 

DE SEGURIDADE (18 SESIÓNS) 

        Obxetivos: 

Identificar as partes das etiquetas dos praguicidas segundo as dúas normativas. 

Identificar os pictogramas segundo o SGA. 

          Contidos: 
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Etiquetado de productos químicos e praguicidas. 

Fichas de datos de seguridade. 

Lexislación sobre etiquetado de sustancias químicas e praguicidas. 

  

 Unidade didáctica nº 10: TRANSPORTE, ALMACENAMENTO E MANIPULACIÓN DE 

PRAGUICIDAS (5 SESIÓNS) 

           Obxectivos: 

Coñecer os conceptos relacionados co transporte e almaceamento de praquicidas. 

         Contidos: 

Transporte de praguicidas. 

Lexislación sobre transporte de mercancías perigosas. 

Almacenamento de praguicidas. Normas de almacenamento. 

Normas de seguridade e hixiene para os manipuladores de productos praguicidas. 

Lexislación básica sobre productos praguicidas (rexistro, manipulación, almacenaxe). 

 

Unidade didáctica nº 11: MOSTREO E IDENTIFICACIÓN DE PRAGUICIDAS (6 SESIÓNS) 

           Obxectivos: 

Coñecer os conceptos relacionados co  mostreo de praguicidas. 

Analizar as técnicas para identificar praguicidas. 

         Contidos: 

Métodos de mostreo de praguicidas. 

Mostreo para solos contaminados con sustancias químicas. 

Análise para a identificación de praguicidas. 

 

BLOQUE III: VECTORES E LOITA ANTIVECTORIAL 

Unidade didáctica nº12: VECTORES DE INTERESE EN SAÚDE PÚBLICA (36 SESIÓNS) 

     Obxectivos:           

Identificar as principais características de artrópodos, arácnidos e insectos (morfoloxía, 

alimentación e reproducción). 

Coñecer os principais artrópodos e insectos que afectan á saúde e á economía da especie 

humana. 

Recoñecer os signos que evidencian a infestación polos artrópodos e insectos máis comúns 

no noso medio. 

Identificar as diferentes especies de insectos. 

Recoñecer os riscos para a saúde  que poden provocar os vectores. 

Aplicar as técnicas de laboratorio para a manipulación e transporte dos vectores. 

Manipular os equipos para a conservación e transporte das mostras. 
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         Contidos: 

Características biolóxicas de artrópodos, arácnidos e insectos: Morfoloxía, ciclo biolóxico, 

alimentación e comportamento. 

Clasificación e identificación de insectos. 

Características biolóxicas dos roedores: Especies, morfoloxía, ciclo biolóxico,  alimentación e 

comportamento. 

Técnicas de identificación de insectos e roedores. 

Técnicas de laboratorio para a manipulación e transporte dos vectores. 

Equipos para a conservación e transporte das mostras. 

       

Unidade didáctica nº 13: MÉTODOS DE CONTROL DE PRAGAS (18 SESIÓNS)   

        Obxectivos: 

Identificar os distintos tipos de pragas. 

Coñecer as repercusións económicas das pragas. 

Coñecer a importancia das pragas sobre a saúde pública. 

Describir os principais métodos de control de  pragas. 

Identificar os perigos potenciais dos métodos de control de pragas. 

Definir os diferentes tipos de métodos indirectos: lexislativos, xenéticos, culturais.   

Definir os diferentes tipos de métodos directos: físicos, químicos, biolóxicos. 

Explicar o concepto de control integrado. 

         Contidos 

Tipos de pragas. 

Características das pragas. 

Métodos indirectos: lexislativos, xenéticos e culturais. 

Métodos directos: físicos, químicos e biolóxicos. 

Lexislación e bases dos métodos de protección de cultivos. 

 

Unidade didáctica nº 14 DESINFECCIÓN E ESTERILIZACIÓN (4 SESIÓNS) 

           Obxectivos: 

Diferenciar desinfección de esterilización. 

Seleccionar os métodos de desinfección e esterilización idóneos segundo a zona de 

actuación. 

         Contidos: 

Axentes microscópicos patóxenos e infeccións: bacterias, virus, fungos e protozoos. 

Técnicas de desinfección. 

Técnicas de esterilización. 
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Unidade didáctica nº 15 DESRATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN (4 SESIÓNS) 

           Obxectivos: 

Seleccionar o tipo de captura máis adecuado para cada tipo de roedor e insecto. 

Explicar os métodos de avaliación da poboación de roedores. 

Describir os métodos de desratización e desinsectación. 

Seleccionar os métodos idóneos de desratización segundo a especie, o seu ciclo biolóxico e 

o  seu comportamento. 

Deseñar un plan de actuación definindo todas as súas fases. 

         Contidos: 

Roedores. Características e clasificacións. 

Técnicas de captura de insectos e roedores. 

Métodos de desratización e desinsectación. 

 

Unidade didáctica nº 16: EPIDEMIOLOXÍA (18 SESIÓNS) 

   Obxectivos: 

Definir termos relacionados coa enfermidade. 

Coñecer as enfermidades asociadas ós praguicidas e sustancias químicas. 

Coñecer as enfermidades transmitidas por vectores. 

       Contidos: 

Termos relacionados ca enfermidade. 

Efectos dos praguicidas. 

Enfermidades transmitidas por vectores: concepto, clasificación e prevención. 

Mecanismos de transmisión e sintomatoloxía das doenzas de transmisión vectorial. 

A profilaxe das doenzas transmitidas por vectores. 

 

   

4.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DE TRABALLO 

 

O módulo desenvolverase durante 240 horas divididas en 9 sesións semanais de 50 minutos 

cada unha. 

A proposta de temporalización que se presenta ten un carácter orientativo, as necesidades 

educativas do alumnado serán as que marquen a evolución do curso. 
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MES 
 

LUNS MARTES MÉRCORES 

SET. 

  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE I  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OU. 

NOV. 

DEC. 

XA. 

FEB. 

  

  

  

  

BLOQUE II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MAR. 

ABR. 

 

MAIO 

  

BLOQUE III  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XUÑO 

 

ACTIVIDADES DE REPASO E AXUSTE DA PROGRAMACIÓN PARA COMPENSAR IMPREVISTOS QUE PUIDERAN 

PROVOCAR ATRASOS NO SEU DESENVOLVEMENTO.  
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5. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

 

5.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Elabórase o censo de establecementos e servizos praguicidas (fitosanitarios e DDD). 

• Os protocolos e normas de inspección adoptados son os correctos para os establecementos 

e servizos praguicidas, verificando, para determina-la súa incidencia e impacto sobre a saúde 

das persoas e o medio ambiente, o seguinte: 

– Características físicas e estruturais dos produtos: 

colocación, almacenamento, envasado e 

etiquetado. 

– Produtos utilizados e a súa composición. 

– Manipulación, medios de aplicación, dosificación, 

lugares de utilización e normas de seguridade. 

– Tenencia do carné de aplicador de praguicidas. 

• As alteracións detectadas son comunicadas á entidade xestora e/ou autoridade competente 

con carácter inmediato, incluíndo as recomendacións sobre as correccións que hai que 

introducir no caso de risco inminente para a saúde colectiva. 

• Realízase de forma obxectiva a recollida de datos e cobertura de protocolos, permitindo a 

caracterización hixiénico-sanitaria e o tratamento estatístico dos datos. 

• Séguense as normas técnicas e legais no levantamento de actas que permiten, se procede, 

a incoacción de expedientes. 

• Compróbase a existencia e correcta cobertura do Libro Oficial de Movementos (LOM) e 

impresos normalizados. 

• Identifícase correctamente o punto de mostraxe, aplicando criterios hixiénico-sanitarios que 

permitan a avaliación do risco de exposición. 

• Tómanse as mostras de produtos químicos, praguicidas e vectores (piollos, cascudas, 

roedores, chinches, mosca doméstica e mosquitos) segundo 

normas establecidas, en función da súa natureza e das análises e ensaios a que se 

someterán. 

• Utilízanse os instrumentos, material de recolección e conservantes normalizados e 

recomendados polo laboratorio para cada tipo de mostra, en función dos parámetros que hai 

que identificar. 

• As mostras son identificadas e etiquetadas univocamente de acordo coas normas e códigos 

establecidos. 

• Realízase a conservación e transporte das mostras de conformidade coas normas 

establecidas. 
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• Fanse chega-las mostras ó laboratorio de control, cos volantes de solicitude 

correspondentes, previo o seu rexistro. 

• Compróbase a idoneidade da técnica de tratamento de pragas, en función de: 

– Comportamento ecolóxico das especies biolóxicas 

de interese. 

– Dinámica das poboacións. 

– Características etolóxicas dos vectores nas distintas 

fases do seu desenvolvemento. 

– Tipos de praguicidas e a súa especificidade. 

– Técnicas de aplicación. 

• Determínanse as posibles interaccións sobre a saúde da poboación (directas e indirectas) 

derivadas do manexo e aplicación de produtos praguicidas, previndo posibles intoxicacións 

(agudas ou crónicas) e realizando un diagnóstico rápido e/ou intervención en caso de 

producirse, tanto a nivel humano como ambiental. 

• Verifícase a aplicación, segura e eficaz, da técnica de control de pragas, tendo en conta os 

criterios de protección persoal e do medio ambiente. 

• Avalíase a eficacia do método empregado con técnicas de análise puntual e continuada, 

específicas para cada praga, praguicida utilizado e ambiente de aplicación. 

 

5.2 INSTRUMENTOS E SISTEMA DE AVALIACIÓN 

Os procedementos a utilizar para levar a cabo a avaliación serán variados e flexibles. Do 

seu uso extraeranse datos que serán rexistrados na ficha de avaliación do alumno.   

• Observación directa na aula: valorarase o comportamento, a capacidade de traballo 

en equipo, o interese e o traballo desenvolvido durante o curso, a asistencia, puntualidade, 

etc. 

• Proba escrita de carácter teórico ao final de cada trimestre. 

• Exercicios escritos e cuestionarios. 

• Presentación e exposición de traballos (individuais e grupais) que permitan valorar 

actitudes como a responsabilidade, iniciativa, cooperación e respecto. Así como a 

comprensión, capacidade de síntese, a expresión e o dominio do vocabulario científico. 

O Sistema de avaliación será continuo ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe 

co obxectivo de coñecer o progreso do alumno respecto da formación adquirida e a 

consecución das capacidades terminais do módulo profesional que contribúen á adquisición 

da competencia xeral do Título. Realizarase unha avaliación inicial, que permita coñecer 

as características e os coñecementos previos do grupo de alumnos, como punto de partida 

do proceso de ensino-aprendizaxe e levarase a cabo por medio de chuvias de ideas, 
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cuestionarios iniciais ou lecturas de textos. Ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe, 

realizarase unha avaliación formativa por trimestre, para coñecer como se desenvolve o 

proceso e que permita modificar as pautas seguidas, a metodoloxía aplicada (intervención 

do profesor, recursos utilizados, etc.) así como a temporalización para mellorar o proceso 

de ensino-aprendizaxe e garantir a adquisición das capacidades terminais do módulo 

profesional. Levarase a cabo mediante a revisión de traballos e a observación directa do 

alumno na aula (constancia, actitude, etc.). 

Realizarase, por último, unha avaliación final, para establecer as capacidades terminais 

alcanzadas e o grao de consecución das mesmas. En cada trimestre realizarase unha 

avaliación final global por medio dunha proba escrita que valore os contidos que os alumnos 

adquiriron durante ese período. 

 

5.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Todo o proceso de avaliación culmina nunha cualificación e lévase a cabo da seguinte maneira 

en cada trimestre: 

• Observación directa: 10% 

• Proba escrita: 80% 

• Actividades na aula e traballos: 10% 

Para que o alumno/a supere o periodo avaliativo será indispensable realizar todas as 

actividades programadas para cada unha das avaliacións.   

Consideraranse positivas as calificacións iguais ou superiores a cinco e negativas as 

restantes. 

A nota final do curso obterase como media das tres avaliacións. 

Para que a nota final do módulo sea positiva é necesario superar (coa calificación mínima de 

cinco) cada unha das probas escritas.   

Non se superará o módulo cando o alumno/a teña unha ou máis evaluacións negativas a 

pesar de que a nota media das dúas avaliacións sea igual ou superior a 5. 

 

5.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Para os alumnos que non superen os obxectivos, programaranse actividades de reforzo e 

recuperación, que permitan ao alumno a adquisición das capacidades avaliadas tanto 

conceptuais como procedimentais. Podemos enumerar as seguintes probas de recuperación: 

-Recuperación Ordinaria: realizarana aqueles alumnos que non aproben algunha  avaliación, 

e examinaranse da materia correspondente. 

-Recuperación extraordinaria: realizarana aqueles alumnos que non aprobasen en ordinaria ou 

o alumnado que perdese o dereito á avaliación continua. O número de faltas que implica a 

perda do dereito á avaliación continua será do 10% respecto da súa duración total. 
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Os alumnos que non superen a materia na convocatoria ordinaria, irán á convocatoria 

extraordinaria con toda a materia. 

 

6. METODOLOXÍA. 

A metodoloxía utilizada basearase na aplicación das novas tecnoloxías da información e a 

comunicación (TICs) e no  aprendizaxe significativo, co obxectivo de que o alumno teña unha 

retención máis duradeira da información, establecendo unha relación entre os novos 

coñecementos e os que xa tiña anteriormente. Para conseguir este aprendizaxe significativo, 

cada Unidade constará dos seguintes ámbitos: 

•Presentación dos contidos de forma organizada, para que se de unha construcción 

de coñecementos. Fomentarase a participación dos alumnos, plantexando cuestións 

a medida que se avance na materia, creándose así a necesidade de describir e 

relacionar a cadea de conceptos integrantes das distintas unidades didácticas. 

•Plasmaranse imáxes e vídeos nos que o alumno correlacionará os contidos con 

situacións e ámbitos concretos de aplicación dos mesmos. 

•Presentación de actividades guiadas, para que o alumno conecte o novo 

coñecemento cos previos, e os comprenda. 

•Realización de actividades prácticas, que supoñan o acercamento do alumno ao día 

a día no traballo do técnico de saúde ambiental, e axuden ao desenvolvemento de 

habilidades e destrezas que son  necesarias para o seu labor profesional. 

•Realización por parte do alumno das actividades propostas, de forma que poida poñer 

en práctica os coñecementos adquiridos e poida realizar unha integración dos 

conceptos e os procedementos. 

•Plantexaranse actividades de ampliación, tanto individuales como en grupo, de forma 

que o alumno utilice fontes de información externas e desenvolva a súa capacidade 

de autoformación e traballo en equipo. 

No  proceso de aprendizaxe é imprescindible a actitude favorable do alumno, xa que este 

aprendizaxe non pode darse sen a súa colaboración; é por tanto fundamental o seguimento e 

motivación do alumno por parte do profesor. 

Para eso será necesario a proxección dunha presentación dixital de diapositivas como soporte 

para a presentación teórica dos contidos, empleando as ferramentas que as TIC poñen a 

disposición do exercicio da docencia: apoio visual dinámico con imaxes e vídeos que enfaticen 

e consoliden a materia impartida, posibilidade de solución de dúbidas en tempo real mediante 

o uso de internet, uso de pizarras dixitais que sitúen ao alumno na orixe do proceso de 

adquisición da información, etc. 

 



16 

  

7. RECURSOS MATERIAIS E DIDÁCTICOS 

Para a realización das unidades didácticas desta programación será necesario: 

• Material funxible. 

• Libros de texto, manuais, protocolos e revistas científicas. 

• Utilización de artigos científicos de actualidade e fontes fiables de información en internet, 

relacionados co módulo, para favorecer a visión dinámica da ciencia e a importancia da 

investigación no mundo sanitario.     

• Medios audiovisuais: reprodutor de DVD, canón de proxección. 

• Material didáctico audiovisual: vídeos, DVDs, diapositivas en PowerPoint. 

• Recursos relacionados coas Tics: ordenadores con conexión a internet e impresoras. 

A bibliografía recomendada é a seguinte: 

• FRUTOS GARCÍA, J. (1994): “Biología y control de plagas urbanas, Interamericana” (1ª 

ed), capítulos 1 a 8, y 10. 

• VAQUERO PUERTA, J.L. (1982): “Salud Pública”, Pirámide, capítulos 1, 6, 7, 8 y 21. 

• Dossier con recopilación de documentación, fotocopias de transparencias expuestas, 

actividades de clase, etc. 

• PIÉDROLA GIL, G.: “Medicina Preventiva y Salud Pública”, Salvat, 1989. 

• PUMAROLA, A. (1993): “Microbiología y Parasitología Médica. Salvat. 

• Documentación aportada pola profesora sobre os contidos explicados. 

Recursos na web: 

• Ministerio de Medio Ambiente http://www.mma.es/ 

• United Nations Environment Programme http://www.unep.org/ 

• Agencia Europea de Medio Ambiente http://www.eea.eu.int/ 

• Econet http://www.igc.org/igc/econet/ 

• Sanidad Ambiental y Salud Laboral – Min. Salud y Consumo 

http://www.msc.es/salud/ambiental/ 

• ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) http://www.istas.ccoo.es/ 

 

8. TEMAS TRANSVERSAIS 

Acorde cos principios constitucionais e cos acuñados pola LOE (no seu título preliminar, 

capítulo I), desde o módulo pódense fomentar os seguintes temas transversais, que deben 

impregnar a práctica docente e estar presentes de forma permanente na aula: 

- Educación para o coidado da saúde. 

- Educación moral e cívica. 

-Educación para a igualdade entre sexos. 

http://www.istas.ccoo.es/
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-Educación para o coidado do medio ambiente. 

 

9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Irase facendo un seguimento o máis individualizado posible do mesmo que permita detectalas 

dificultades que presenten os alumnos e tratalas particularmente con medidas de reforzo. 

Actuarase segundo o detectado na avaliación inicial. Se detectamos casos nos que se teña 

que aplicar un tratamento de diversidade farase un seguimento de cada alumno destas 

características, creando actividades especiais de reforzo que lles permita acadar as 

capacidades terminais indicadas para este módulo. En xeral tratarase, na medida do posible, 

de levar a todo o alumnado ó mesmo nivel de realizacións, procurando que ningún alumno/a 

teña que abandonar a materia. 

 

10. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES.    

Cando un alumno/a acade cualificación negativa na avaliación final do módulo o profesor 

proporá as actividades recuperadoras aplicadas ás capacidades terminais non acadadas. En 

concreto, realizaranse os traballos escritos necesarios en función das capacidades non 

acadadas así como unha proba escrita baseada nos contidos mínimos do módulo.   

Para cada un destes alumnos/as establecerase ademais un calendario de avaliación propio, 

coas datas das entregas parciais que terá que realizar durante o período de recuperación. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS           

Quedan limitadas pola situación sanitaria actual 

 

12. SISTEMA DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E DA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Ao final do curso 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: 

Nº Aspecto a avaliar Observacións Avaliac. 

1 Ámbito produtivo   

2 Desenvolvemento   

3 Secuenciación 

/Temporaliz. 
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Nº Aspecto a avaliar Observacións Avaliac. 

4 Avaliación   

5 Metodoloxía 

didáctica 

  

6 Temas transversais   

7 AANEE   

8 Sist. Extaord. 

avaliac 

  

9 Sist. recup. 

Pendentes 

  

10 Activ. Complem. e 

Extraesc. 

  

11 Sist. Aval. PD e PD   

12 Sist. Infor. ao 

alumnado 

  

 

13. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

O profesorado, nos primeiros días de clase explicará ó alumnado a programación do módulo.      

 

ANEXO COVID 

Neste curso hai unha alumna que cursou o primeiro curso do ciclo na comunidade de 

Andalucia e este modulo nesa comunidade autónoma se imparte en segundo curso e dada a 

extincion destes estudios no noso instituto ten que superar esta materia sin impartición 

completa presencial do temario 

Vaise realizar unha tutoria deste módulo de maneira que ten que facer unha vez a semana un 

exame da materia que a profesora determine 

Este exame se realizará na biblioteca do instituto gardando as medidas de seguridade que 

establece o protocolo covid 
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