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1.- OBXECTIVOS   
 

1. Comprender globalmente aspectos da competencia profesional 
característica do título, abordados noutros módulos profesionais do ciclo. 
2. Adquirir coñecementos, destrezas e actitudes que propicien o 
desenvolvemento das capacidades relacionadas coa profesión e 
demandadas polo contorno produtivo que non poden ser recollidas 
noutros módulos. 
3. Integrar ordenadamente os coñecementos adquiridos ó longo do seu 
proceso formativo, por medio da elaboración de proxectos no campo da 
Saúde Ambiental. 

 
2.- CAPACIDADES TERMINAIS.   

 
1. Interpretar información técnico-científica, plans de traballo e manuais 
de operación para poñer a punto, realizar e controlar os distintos 
procesos. 
2. Posuír unha visión global e integrada das distintas técnicas de 
inspección e análise in situ dos compoñentes físicos, químicos e 
biolóxicos que poidan constituír risco para a saúde da poboación 
asociados a contaminantes ambientais no aire, auga, solo, residuos e 
alimentos. 
3. Tratar estatisticamente os datos obtidos de detectando desviacións e 
emitindo os informes técnicos orientados a informar sobre os factores de 
risco en saúde ambiental. 
4. Interpretar información sobre procesos, normativa e medidas de 
protección en saúde ambiental, analizando e localizando factores/ 
axentes e puntos susceptibles de intervención e control. 
5. Participar na posta a punto de novas técnicas e proxectos de 
investigación e propor melloras relacionadas coa eficiencia e seguridade 
medioambiental. 
6. Potencia-lo coñecemento, actitudes e hábitos preventivos e hixiénico- 

sanitarios da poboación na súa relación co entorno medioambiental. 
 
 
 

3.- ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA CADA CAPACIDADE TERMINAL E 
CONTIDOS MÍNIMOS E TEMPORALIZACIÓN. 

 
HORAS DO MÓDULO 

Horas totais do módulo 90 horas divididas en 5 sesións semanais de 50 
minutos, 2 sesións os luns, 3 sesións os venres 

 
A carga horaria para cada unidade de traballo poderá sufrir variacións en 

función do rendemento global do curso, e das incidencias conxunturais que 
poidan afecta-lo deseño estrutural. 
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BLOQUES  DE  TRABALLO  SECUENCIADOS/DESENVOLVEMENTO  E 
CONTIDO DOS BLOQUES/ SESIÓNS ESTIMADAS PARA CADA BLOQUE 

 
BLOQUE I (10 HORAS) 
1.  Seleccionar dentro do contorno profesional e de traballo o sector en 

que se vai desenrolar o proxecto. 
1.1. Seleccionar dentro do contorno profesional do DCB o subsector 

onde se vai desenvolver o proxecto. 
1.2. Elaborar o guión de traballo que cómpre seguir para realización 

do traballo 
 

BLOQUE II (10 HORAS) 
 

2.  Clarificar a tipoloxía, organización e funcionamento do proxecto para 
planificar os recursos necesarios e analiza-la súa viabilidade. 
2.1. Defini-la tipoloxía do proxecto en función do servizo ou unidade 

destinataria. 
 
2.2. Deseñar  a  metodoloxía  de  traballo  máis  axeitada  para  facer 

óptimos os resultados do proxecto ou aumenta-la súa eficacia. 
 

BLOQUE III (20 HORAS) 
3.  Analiza-las  técnicas  analíticas  e  a  selección  de  mostras  que  se 

poidan aplicar para a realización dun estudio analítico determinado. 
3.1. Analiza-los aspectos que poden incidir no desenvolvemento da 

actividade. 
3.2. A n a l i z a - l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a i s r e q u i r i d a s n o 

desenvolvemento do traballo. 
 

BLOQUE IV (20 HORAS) 
 

4.  Preparar  os  equipos,  materiais,  de  laboratorio  necesarios  para  o 
procesado-análise das mostras (augas, residuos.....). 
4.1. Facer un inventario do material necesario. 
4.2. Preparar  e  ordena-lo  material  par  o  seu  doado  acceso  na 

elaboración técnica. 
4.3. Comproba-lo cumprimento das normativas de seguridade. 

 
 
 

BLOQUE V (20 HORAS) 
 

5.  Establecer criterios de avaliación para mellorar o proxecto e previr o 
seu fracaso. 
5.1. Analiza e/ou establece os criterios de calidade na execución do 

proxecto. 
5.2. Selecciona  métodos  de  control  de  calidade  e  avaliación  dos 

resultados. 
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5.3. Deseña  estratexias que  permitan  reconduci-lo  proxecto cando 
non se acaden os obxectivos previstos. 

 
BLOQUE VI (10 HORAS) 

 
6.  Realizar cambios no sistema para a mellora da súa funcionalidade, 

rendemento e seguridade. 
6.1. Comprobar que se cumpren as normas de seguridade básicas no 

manexo de información confidencial. 
6.2. Comprobar  que  rendemento  do  proxecto  é  axeitado,  e 

reformulalo se non é así. 
 

BLOQUE VII (10 HORAS) 
7. Exposición pública e defensa dos proxectos. 

4.-CONTIDOS: CONCEPTUAIS, PROCEDEMENTAIS E ACTITUDINAIS   

CONTIDOS CONCEPTUAIS 
 

1. Definición do proxecto integrado. 
2. Tipos e modelos de proxectos. 
3. Elementos que compoñen un proxecto. 
4. Liñas directrices de elaboración de proxectos. 
5. Temporalización dun proxecto. 
6. Bases metodolóxicas e recursos necesarios. 
7. Presentación dun proxecto. 
8. Exposición dun proxecto científico. 
9. Criterios de avaliación 

 
CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 

 
1.  Análise e avaliación de diferentes posibilidades de desenvolvemento 

do proxecto integrado. 
2.  Procura de información en fondos documentais e outras fontes. 
3.  Aplicación de novas tecnoloxías. 
4.  Elaboración dos materiais básicos necesarios para o proxecto. 
5.  Elaboración dun calendario xeral de elaboración dun proxecto. 
6.  Deseño dun modelo de avaliación dun proxecto. 

 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 

 
1.  Amosar unha actitude positiva cara ó desenvolvemento do proxecto 

integrado. 
2.  Interese na procura da nova información 
3.  Preocupación pola axeitada utilización dos recursos didácticos. 
4.  Rigor, pulcritude e eficiencia na realización das técnicas de análise e 

interpretación dos resultados. 
5.  Eficacia e precisión na manipulación de mostras, reactivos, materiais 

e equipos de laboratorio. 
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6.  Valoración da importancia que ten a colaboración dos compañeiros e 
compañeiras nas actividades de ensino aprendizaxe deseñadas para 
a realización en grupo. 

7. Valorar en todo momento a evolución do proceso co fin de poder 
reconducilo cando os resultados non sexan os previstos. 

8.  Interese  polos  avances  científicos  e  pola  asimilación  de  novos 
métodos de traballo que fagan óptimos os resultados. 

9.  Consciencia da importancia que ten o cumprimento das normas de 
seguridade e hixiene na manipulación de mostras. 

 

5.- DESENVOLVEMENTO E SECUENCIA DOS CONTIDOS.   

BLOQUES  DE TRABALLO SECUENCIADO/DESENVOLVEMENTO E 
CONTIDO DOS BLOQUES 
1.  ELABORACIÓN DUN PROXECTO INTEGRADO: 

.- Definición de proxecto integrado. 

.- Tipos e modelo de proxectos. 

.- Elementos que compoñen  un proxecto. 

.- Liñas directrices de elaboración de proxectos. 

.- Temporalización dun proxecto. 

.- Bases metodolóxicas e recursos necesarios. 

.- Novas tecnoloxías. 

.-  Presentación dun proxecto. 

.- Exposición dun proxecto científico. 

.- Criterios de avaliación. 
 

2.  DESEÑO DUN PROGRAMA.TRABALLO DE INVESTIGACIÓN. 
.- Idea do proxecto proposto. 
.- Finalidade do mesmo. 
.- Caracterización básica do proxecto: 

. Integrador 

. Adaptable 

. Flexible 

. Globalizador 

. Eficiente 

. De calidade 
.- Descrición detallada das fases e actividades do proxecto: 

. Metas e obxectivos. 

. Establecemento da metodoloxía de traballo. 

. Técnicas de recollida de datos. 

. Medida e análise dos datos recollidos. 

. Identificación dos problemas. 
. Interpretación dos datos obtidos. 
. Redacción dos apartados descritivos. 
. Exposición do proxecto. 
. Avaliación do proxecto. 

.- Proposta de apartados dun proxecto tipo para a súa presentación final. 

.- Temporalización específica das diferentes fases desenvolvemento do 
programa. 
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3.  D E S E N V O LV E M E N TO  E  A P L I C A C I Ó N  E N  F U N C I Ó N  D O 
TRABALLO. 
.- Ubicación - entorno de traballo. 
.- Material, laboratorio, procesado. 
.- Lexislación. 
Todo vai en función das características específicas de cada traballo. 

 
6.- METODOLOXÍA.   

 
É moi importante que o alumnado comprenda o primeiro día de clase a 

estrutura do módulo, o seu desenvolvemento e as normas de funcionamento. 
Indicaranse as capacidades terminais que se pretenden acadar e as 

actividades propostas para cada unha delas. 
Búscase a utilización de metodoloxías interactivas, participativas nas 

aulas, traballos de exterior, etc., de modo que tanto o traballo persoal como 
cooperativo contribúan a un maior grao no aprendizaxe do alumnado. 

Nas actividades desenvolvidas tanto no laboratorio como na aula 
polivalente os alumnos/as traballarán individualmente. 

 
7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICO 

.- Proxector de diapositivas e transparencias e material audiovisual de 
utilización nos mesmos, para ilustrar o proceso. 

.-Material inventariable e funxible existente no laboratorio para a 
realización de técnicas de estudio das distintas áreas. 

.- Ordenadores e programas específicos do ámbito profesional. 

.- Material de papelería necesario para a presentación dos proxectos. 

.- Proxección de vídeos de interese. 

.- Normas para control de calidade e normas de seguridade. 

.- Listados e follas de traballo. 

.- Protocolos técnicos de traballo. 

.- Normas de mantemento de equipos. 
 
8.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.   

 
A  pesar  de  que  as  distintas  actividades  realizaranse  en  pequenos 

grupos, o seguimento farase o mais individualizado posible, de xeito que 
permita detecta-las dificultades que presenten os alumnos e trata-las 
particularmente con medidas de reforzo. 

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 conseguir 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. 
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9.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. PROCEDEMENTO E TEMPORALIZACION 
DA AVALIACIÓN. 

A) Criterios de avaliación: 
1.  Comprensión  dos  obxectivos  que  persegue  a  elaboración  do 

proxecto. 
2.  Desenvolver  xustificadamente  os distintos apartados do traballo. 
3.  Describir as limitacións prácticas da metodoloxía utilizada. 
4.  Participación  do  alumna/o  nun  debate  sobre  os  factores 

condicionantes da elaboración do proxecto. 
5.  Propoñer  cambios  de  plantexamento  cando  non  se  acaden  os 

obxectivos propostos. 
6.  Cumprir rigorosamente as datas de entrega ou solicitude de revisións 

do traballo. 
 

B) Procedemento e temporalización da avaliación: 
(Pautas recomendables para o desenvolvemento da avaliación 

deste módulo en función do especificado no apartado 3) 
O obxectivo final da avaliación consiste en saber se os alumnos/ 

as acadaron as capacidades terminais do módulo. Para isto intentarase 
avalialos coñecementos e as actitudes dos alumnos/as durante o todo 
período de duración do módulo. 

Realizarase unha avaliación continua global e recuperadora para 
coñecer os progresos e dificultades do proceso de aprendizaxe, para o 
que se utilizaran diferentes elementos avaliadores que demostren a 
adquisición das capacidades terminais. 

Na avaliación terase en conta o traballo en grupo, pero será 
individual. A elaboración e avaliación dun diario de traballo, tamén será 
individual. Farase o seguimento de cada alumno/a do seu traballo e 
participación. 

 
Consideramos: 

. Instrumento avaliado 

. Elementos avaliadores 

. Tipo de calificación- cuantitativa 

. Valoración %/ Valoración mínima (de 1-10) 
 

. INSTRUMENTO AVALIADO 
 

1.  ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES TERMINAIS: 
 

Tipo de cualificación – cuantitativa 
Valoración – 100% 
Valoración mínima 10 sobre 10 



IES RICARDO MELLA - VIGO - DEPARTAMENTO DE SANITARIA - PROXECTO CURRICULAR DO MÓDULO 

8 
CICLO: SAÚDE AMBIENTAL - MÓDULO: PROXECTO INTEGRADO 

 

 

 
 
 
 

 
1.1. TRABALLO REALIZADO EN EL AULA 

 
A. ELEMENTOS AVALIADORES: 

a.  Disposición e capacidade persoal (30%) 

- Destrezas, habilidades, hábitos de traballo 
- Responsabilidade nas tarefas 
- Participación  en  debates  sobre  elaboración  dun 

proxecto 

- Técnicas nas distintas fases do traballo 

 
b.  Capacidade técnica (30%) 

• Valoración correcta dos resultados obtidos 
• Dominio da terminoloxia especifica e profunda 
• Asociación  dos  coñecementos  dos  distintos 

módulos 
c.  Xestión do proxecto (40%) 

• Calidade das entregas 

• Hábito de traballo, limpeza e orden 
• Comprensión  e  seguimento  da  metodoloxía  do 

traballo: 

 
. Traballo diario 
. Traballo final 

 
B.TIPO DE CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA. 
C. VALORACIÓN: 10% 
D. VALORACIÓN MÍNIMA: 1 SOBRE 10 

 
 
 
 

1.2. DOCUMENTACIÓN 
 

A. ELEMENTOS AVALIADORES: 
a.  Organización do escrito (30%) 

• S e g u e n  a s  p a u t a s  d a d a s  n a  G U I A  D E 

ELABORACION 
b.  Claridade e corrección da expresión (30%) 

• Non hai erros gramaticais 
• Grado de autonomía do alumno 

c.  Contido do traballo ou proxecto (40%) 

• Valor engadido (video, foto, enquisas, gráficas) 
• Material bibliográfico non prove só da web 
 

 
B. TIPO DE CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA 
C. VALORACIÓN: 60% 
D. VALORACIÓN MÍNIMA: 6 SOBRE 10 
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1.3. EXPOSICIÓN DO PROXECTO 

 
A. ELEMENTOS AVALIADORES: 

a.  Organización da presentación (30%) 

• Consecución dos obxectivos propostos 
• Desenvolvemento planificado das distintas fases 

do proxecto. 

• Manexo do tempo asignado para a presentación 

• Análise e interpretación dos resultados acadados 

na actividade 
b.  Claridade e corrección da expresión (40%) 

• Enriquecemento dos coñecementos ó remate do 

proxecto 

• Imaxe que trasmite (serenidade e prestancia) 

• Desenvolvemento dunha oratoria sen muletillas 

ou lapsus 
c.  Defensa do proxecto (30%) 

• D e s c r i c i ó n  d a s  l i m i t a c i ó n s  p r á c t i c a s  d a 

metodoloxía utilizada. 

• Demostrac ión  do  t raba l lo  en  equipo  e 

coordinación entre os membros. 

• Utilización de medios informativos e audiovisuais. 
 

B. TIPO DE CALIFICACIÓN: CUANTITATIVA 
C. VALORACIÓN: 30% 
D. VALORACIÓN MÍNIMA: 2 SOBRE 10 

 
2. ASISTENCIA 

A. ELEMENTOS AVALIADORES 

• Asistencia a clase 
 

A. TIPO DE CALIFICACIÓN: Non se valora 
B. VALORACIÓN: non se valora 
C. VALORACIÓN MÍNIMA: Non se valora. 

 
- A información do traballo individual obterase mediante observación 

directa por parte da profesora. 
- Os traballos deberán entregarse nas datas fixadas, e serán 

desenvoltos coas correccións oportunas. 
- A entrega será de soporte físico e soporte informático. Ó final do curso 

tódolos traballos realizados quedarán en poder do profesor. 
- Sempre poderá establecerse algún tipo de medida de reforzo para 

algún alumno/a concreto que así o requira. 
 
 
 

10.- SISTEMA EXTRAORDINARIO DE AVALIACIÓN:   
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Para aqueles alumnos que perderon o dereito á avaliación continua por 
ter superado o 10% das horas do módulo (10 horas) en faltas de asistencia, 
establécese un sistema extraordinario de avaliación que consiste na valoración 
dun proxecto individual proposto polo profesor e a súa exposición que terá 
lugar en xuño. 

 
11.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES:   

 
Para os alumnos que non superaran o módulo por non ter adquiridas as 

capacidades requiridas, e que non acceden á FCT cos seus compañeiros/as, 
deberán adquirilas durante o segundo trimestre do 2º curso, de modo que o 
seu plan de recuperación dependerá en cada caso das capacidades que deban 
conseguir. 

O apartado 3 sobre “Actividades formativas para cada capacidade 
terminal e temporalización” relaciona as actividades formativas coas 
capacidades terminais que se adquiren, de modo que sirva como referencia á 
hora de establece-lo plan de actividades de recuperación individual para cada 
alumno/a que non supere o módulo á vista do informe individualizado de 
avaliación.  Deben  figurar  neste  as  cualificacións  parciais,  as  medidas  de 
reforzo ou adaptación curricular tomadas, as validacións ou exencións 
concedidas e as capacidades que non foron acadadas polo alumno/a. Este 
plan fixará para o módulo os criterios e procedementos de avaliación. 

Como pautas xerais pódense considerar as seguintes: na realización 
dun proxecto proposto polo profesor/a e a súa exposición. 

Trala sesión de avaliación final extraordinaria dos módulos pendentes, a 
dirección do centro adoptará as medidas oportunas para que o alumnado que 
supere os módulos pendentes na avaliación extraordinaria poida realiza-la FCT 
e establecerá a data na que se celebrará a sesión de avaliación final 
extraordinaria do ciclo formativo. 
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12.-  SISTEMA DE AVALIACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
 
 
 
 

Ao final do curso realizarase a avaliación final desta programación 
didáctica, na que se anotarán tódalas incidencias acaecidas ao longo do 
mesmo.Esta avaliación, de carácter cuantitativo cun baremo do 1 ó 10; será 
realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun 
impreso que recolla todos os apartados da mesma, tal como este: 

 
 
 

Aspectos a avaliar Observacións Avaliación 

Obxectivos   

Desenvolvemento   

Temporalización   

Unidades de traballo   

Metodoloxía   

Atención a Diversidade   

Procedemen. Avaliación   

Sist. Extraord. Avaliación   

Sist. Recup. Pendentes   

Activ. Complementarias   

Sist. Aval. PD e PD   

Materiais e Recursos   

 
 
 

13.- ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA Á CONTINXENCIA COVID-19:   
 

Establécense tres posibles escenarios: 

- Actividade semipresencial no grupo: as sesión presenciais dedicaranse á 

explicación e desarrollo dos contados. As actividades de aula desarrollaranse 

por medio da aula virtual do centro, principalmente co apoio de outros 

recursos dixitais. Dividirase ao alumnado en subgrupos de non máis de 10 

alumnos/as rotando os subgrupos nas actividades presenciais e non 

presenciais. Na avaliación inicial detectarase ao alumnado con difilcutade de 

acceso aos recursos non presenciais e porase en coñecemento de Xefatura 

de Estudos. De xeito xeral o alumnado recibirá formación ao inicio de curso 

nos recursos dixitais e plataforma Moodle. 
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- Actividade non presencial dun número indeterminado do alumnado: no 

caso do alumnado que non poida asistir ás sesión presenciais, seguirán o  

desenvolvemento das actividades de aula por medio dos recursos dixitais e 

plataforma Moodle. Crearase un foro de dúbidas. 

- Actividade non presencial do grupo: a metodoloxía basearase de igual 

xeito que o apartado anterior pero neste suposto incorporarase a 

videocoferencia como metodoloxía de seguimento grupal, intentando manter 

o horario das sesión presenciais. 

 

En todos os supostos, aplicaranse os mesmos instrumentos de avaliación previstos 

na programación pero adaptados a probas non presenciais utilizando os distintos 

recursos para o diseño de probas que facilita a plataforma Moodle e/ou 

videocoferencias para probas orais. 

 
 
 
 
 

Vigo, 21 de octubre 2020 
 

O PROFESOR DO MÓDULO: ISIDRO SANDE FERNÁNDEZ 
 

  
 
 
 

Asdo: 
 

Isidro Sande Fernández 


