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Esta guía docente constitúe unha ferramenta ao servizo do estudante do módulo de 

Residuos sólidos. A través de esta guía docente ofrécense as ferramentas informativas 

suficientes como para determinar qué é o que se pretende que aprenda o estudante, como 

se vai a facer, baixo qué condicións e cómo vai a ser avaliado. Non entanto, o profesor 

sempre estará disposto para a resolución de calquera dúbida ou subministrar calquera 

información adicional que o alumno solicite. 

I. DATOS INICIAIS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO CURSO CUATRIMESTRES CICLO 

Residuos Sólidos 2º 2 SA 

PROFESOR  

Isidro Sande Fernández 

 

Dpto de Sanitaria IES Ricardo Mella 

 

TITULACION NA QUE SE IMPARTE  

Titulo de técnico superior en saúde ambiental  

 

II. INTRODUCIÓN AO MÓDULO 

Nas últimas décadas, paralelamente ao aumento do nivel de vida, á prosperidade 

económica e ao progresivo distanciamento do entorno ambiental, os hábitos de consumo 

da maioría da poboación foron evolucionado cara a ignorancia da súa repercusión sobre 

ese entorno. Isto desencadeou gravísimos problemas ambientais. Un dos maiores retos 
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actuais é atopar unha solución á acumulación e eliminación dos refugallos resultantes do 

principio de “usar e tirar” imperante hoxe en día. 

Tres razóns motivaron o fin da época no que todo se aproveitaba ata o seu último uso e 

ata desembocar na situación actual: 

• Un modelo de vida urbano que alonxan o lixo da poboación. 

• A dispoñibilidade de enerxía fósil en grandes cantidades e os procesos industriais de 

produción en serie. (onde é mais económico tirar que reutilizar). 

• Os envases industriais modernos son máis hixiénicos e apropiados para abastecer 

a miles de persoas en pouco tempo, por lo que se abandona a venda polo miúdo. 

Neste encadre, os residuos nos entornos urbanos constitúen un problema dende o primeiro 

momento da fabricación dos produtos. Por último, o usuario final simplemente desfaise dos 

seus residuos, o lixo, deixando a súa xestión en mans dos organismos municipais. 

Nos últimos anos a forma de pensar foi mudando. As propias leis, no eido europeo e 

autonómico, incorporan estas novas ideas. Conceptos como reciclaxe, compostaxe ou 

recollida selectiva deben de se nos facer familiares. A clásica eliminación no vertedoiro 

debe deixar paso a unha xestión integral na que prime a reutilización e a reciclaxe. 

Pensando na valorización enerxética ou almacenamento para aqueles refugallos que non 

se poden reincorporar ao ciclo produtivo. 

O módulo de Residuos Sólidos e medio construído consta de 145 horas repartidas en 7 

clases/semana que se imparten durante dous trimestres no 2º curso da titulación de 

Técnico superior de saúde ambiental. Os obxectivos deste módulo céntranse en identificar 

os procesos fisico-químicos que rexen a xeración de residuos domésticos, coñecer os 

aspectos técnicos da lexislación implicada e ser capaz de aplicala en cada caso, 

familiarizarse coas técnicas de valorización dos residuos, coñecer as técnicas y modelos 

preditos asociados á xestión dos residuos asi coo deseñar itinerarios de recollida do lixo. 

etc 

III.COMPROMISO DO PROFESOR E DO ALUMNO 

Como o proceso de ensinanza-aprendizaxe debe de ser compartido entre o profesor e os 

alumnos, é imprescindíbel que ámbalas dúas partes se impliquen para facilitar, na medida 
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do posíbel este proceso. Neste eido e no que se refire ao profesor, éste comprométese a 

subministrar a documentación necesaria para o desenvolvemento do módulo, a ser 

receptivo ante calquera dúbida que se lle plantexe, aceptando as suxestións e críticas que 

poidan contribuír á mellora da súa actuación docente e a orientar aos alumnos e informar 

puntualmente sobre calquera aspecto que afecte ao desenvolvemento do módulo. 

O alumno, como parte activa do proceso de ensinanza-aprendizaxe, débese sentir 

comprometido co módulo. Neste eido, debe asistir regularmente as clases de xeito que lle 

permita realizar un seguimento continuo do módulo. Debe participar en todas as 

actividades propostas polo profesor, integrándose co resto dos compañeiros cando se 

realicen traballos en grupo. Debe acudir ao profesor en todo momento para solicitar a súa 

axuda e orientación ou propoñer calquera modificación que poida mellorar a súa actuación 

docente 

O módulo está asociado á unidade de competencia nº 5 do decreto 106/2000 do 27 de abril 

(DOGA 18 de maio) polo que se establece o currículo do Ciclo Superior de Saúde 

Ambiental, correspondese: “ identificar, controlar e vixiar os riscos para a saúde da 

poboación xeral asociados á xestión dos residuos sólidos e do medio construído”, sendo 

as súas capacidades terminais: 

IV. CAPACIDADES TERMINAIS (obxectivos xerais) 

• Elaborar cronogramas de traballo tendo en conta o seu ámbito, puntos de estudio, 

tipos de establecemento y material de recollida 

• Identificar en un cronograma de traballo os puntos a mostrar, ordenándoos por 

distancias e interpretando o censo de vertedoiros, vivendas, establecementos públicos y 

sistemas de xestión de residuos. 

• Identificar los equipos e materiais necesarios en la recollida de datos e toma de 

mostras. 

• Identificar os compoñentes dun sistema de xestión de residuos sólidos urbanos 

(RSU) y residuos tóxicos perigosos (RTP), y recoñecer a súa idoneidade hixiénico-

sanitaria. 

• Identificar os distintos tipos de tratamento, eliminación y reciclaxe de residuos sólidos 

urbanos. 
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• Avaliar o sistema de xestión dende unha óptica hixiénico-sanitaria de sistemas de 

xestión de RSU y RTP. 

• Describir as medidas de protección persoal necesarias na toma de mostras de RSU 

y RTP. 

• Identificar o material para toma de mostras de RSU e RTP e realizar distintas técnicas 

de muestreo. 

• Identificar a composición de los RSU e RTP e calcular a súa  produción en función 

das características dos sistemas produtores. 

V. REQUISITOS E/OU RECOMENDACIÓNS 

Para seguir con garantías de éxito este módulo se requiren coñecementos básicos de 

Física, Química, Bioloxía e Matemáticas adquiridos nos módulos impartidos en Secundaria.  

VI. ORGANIZACIÓN DOS CONTIDOS 

O programa teórico do módulo pódese estruturar en 11 Unidades Didácticas aglutinadas 

tendo que cubrir o maior dominio profesional que sexa posíbel segundo o Real Decreto 

540/1995 y 552/1995 

A relación secuencial das Unidades de Traballo quedan do seguinte xeito: 

O número de clases de 50 minutos será de 8 semanais (174 clases) (145 horas/ano)  

Unidade de Traballo 1.- RESIDUOS SÓLIDOS. Caracterización dos residuos sólidos (13 

clases). 

Unidade de Traballo 2.- RISCOS PARA A SAÚDE: Aspectos epidemiolóxicos (20 clases).  

Unidade de Traballo 3.- XESTIÓN DE RSU: Procedementos de recollida e transporte de 

residuos (20 clases). 

Unidade de Traballo 4, 5, 6 e 7.- SISTEMAS DE TRATAMENTO  E VIXILANCIA DE LOS 

RSU (71 clases)  

Unidade de Traballo 8.- RESIDUOS PERIGOSOS: normativa e xestión (18 clases) 

Unidade de Traballo 9.- RESIDUOS SANITARIOS: normativa e xestión (14 clases).  
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Unidade de Traballo 10.- RAEEs: normativa e xestión (16 clases).  

Unidade de Traballo 11.- RESIDUOS RADIOACTIVOS: normativa e xestión(22 clases).  

Nas sete primeiras unidades de traballo (excluíndo a unidade 2) estúdanse as 

características dos residuos sólidos cos seus procedementos de recollida, transporte y 

tratamento correspondente, así como os correspondentes sistemas de vixilancia e control 

dos mesmos.  

Na unidade de traballo nº2 realízase o estudo epidemiolóxico das enfermidades asociadas 

y orixinadas directa e indirectamente coa xestión dos residuos sólidos e medio. Tamén se 

fai un pequeno fincapé e lembrar cales son os procesos de control das mesmas.  

Nas unidades de traballo n° 8, 9 y 10, realízase o estudo pormenorizado da xestión dos 

distintos residuos perigosos, facendo fincapé nos trámites administrativos á hora de 

xestionalos nos laboratorios e nos centros de investigación ou ensino. Tamén se estuda a 

normativa vixente para a súa correcta xestión  

O programa práctico limitarase o desarrollo do programa práctico orientado ás prácticas 

de simulación informática (aula vermella). Por outra banda, os seminarios que anualmente 

se desarrollan quedaran cancelados para este ano ao tratarse de visitas técnicas. 

Seminarios (cancelado): 

Visita ao complexo medioambiental do barbanza (Lousame)  (anexos) 

Visita á planta de transferencia  y punto limpo do Morrazo 

Prácticas: 

• Practica 1. Estudio de caracterización do lixo doméstica (putrescible e non 

putrescible) 

• Práctica 2. Traballo de Riscos para a saúde asociado á Xestión de residuos: vídeo 

WASTE LAND. 

• Práctica 3. Recicla: Os plásticos que nos invaden. Vídeo 

• Práctica 4. Revisión da normativa sobre envases. Lei 11/97 

• Práctica 5. Revisión normativa sobre vertedoiros. RD 1481/2001  
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• Practica 6. Elaboración de itinerarios de recolección de RSU 

• Practica 7. ¿Como se deben etiquetar os RTP? 

• Practica 8. Elaboración dun informe sobre produción de RTPs nun negocio 

• Practica 9. Introdución ao SIG (sistema de información xeográfico) 

UNIDADE DE TRABALLO N° 1. Residuos sólidos. Caracterización dos residuos 

sólidos.  

Obxectivos. 

Poñer os fundamentos xerais da problemática ambiental dos residuos sólidos, estudando 

as súas propiedades, composición, produción e as diferentes clasificacións segundo a súa 

orixe, tipo, risco e composición. Tamén se estudarán os principais contaminantes dos 

residuos sólidos urbanos, industriais, sanitarios e agropecuarios así como o seu impacto 

na saúde, no medio ambiente e nos recursos naturais.  

Contidos conceptuais.-  

- Definición y clasificación dos residuos. 

- Produción de residuos (datos produción, factores de influencia)  

- Composición dos residuos sólidos.  

- Propiedades 

- Problemas sanitarios derivados dos residuos sólidos (fontes de contaminación e 

impactos) 

- Contaminación biótica 

- Contaminación química 

- Contaminación atmosférica 

- Produción de cheiros 

- Proliferación de vectores 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise  bibliográfica das fontes de contaminación antropoxénicas do solo:  

- Urbanas.  

- Industriais.  

- Agropecuarias.  
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- Identificación e estudio dos diferentes tipos de residuos sólidos que se xeran. 

- Urbanos.  

- Tóxicos e perigosos.  

- Sanitarios.  

- Agropecuarios.  

- Análise dos residuos sólidos segundo a súa composición:  

o Orgánicos.  

o Inorgánicos.  

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo dos residuos sólidos polo seu tipo, orixe e composición.  

- Explicación das principais fontes de contaminación polos residuos 

- Observación e estudo dos residuos sólidos urbanos, tóxicos e perigosos, sanitarios 

e agropecuarios.  

- Cálculo da produción dos residuos sólidos segundo a súa procedencia.  

- Resolución de problemas sobre a produción en diferentes tipos de residuos sólidos.  

Actividades de avaliación.-  

- Explicar as fontes de contaminación do solo.  

- Interpretar os criterios de clasificación dos residuos sólidos.  

- Definir os residuos sólidos urbanos, tóxicos e perigosos. sanitarios e agropecuarios. 

- Deducir os diferentes tipos de residuos sólidos segundo a súa orixe e composición.  

- Recoñecer a problemática ambiental e sanitaria dos residuos sólidos.  

- Calcular a carga de polución das diversas actividades na contaminación do solo.  

UNIDADE DE TRABALLO N°2: Epidemioloxía das enfermidades asociadas cos 

residuos sólidos e o medio construído.  

Obxectivos. 

- Dar unha visión xeral da epidemioloxía dos principais procesos patolóxicos 

asociados aos factores de risco derivados da xestión dos residuos sólidos, particularmente 

dos accidentes, intoxicacións e enfermidades orixinadas tanto directa como indirectamente 

así como os efectos que producen na calidade de vida. 
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Contidos conceptuais.-  

- Características xerais e epidemioloxía das principais enfermidades asociadas á 

xestión dos residuos sólidos. 

- Riscos para a saúde relacionados coa xestión de residuos sólidos.  

- Características dun programa de prevención de enfermidades asociadas a residuos 

sólidos e ó medio construido.  

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise das causas de contaminación do medio pala xestión dos residuos sólidos e 

dos defectos na saúde.  

- Identificacións e estudio dos principais accidentes, intoxicacións e enfermidades 

asociados á xestión dos residuos sólidos.  

 

 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo da etioloxía, epidemioloxía e control das enfermidades asociadas á xestión 

de residuos sólidos:  

o Transmisibles.  

o Intoxicacións.  

-Estudio de outros efectos asociados á xestión de residuos sólidos:  

o Malos olores.  

o Proliferación de insectos e roedores.  

o Estética.  

Actividades de avaliación.-  

- Deducir os riscos asociados a unha xestión deficiente de residuos sólidos.  

- Explicar a epidemioloxía das enfermidades asociadas á xestión dos residuos sólidos.  
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- Aplicar as medidas correctoras necesarias para evitar os efectos negativos para a 

saúde e impacto no medio dos residuos sólidos.  

- Realizar o tratamento estadístico dos datos.  

- Deseña-Io programa de prevención de enfermidades asociadas ós residuos sólidos. 

 

UNIDADE DE TRABALLO N° 3. Procedementos de recollida e transporte de 

residuos.  

Obxectivos. 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos sistemas de recollida de 

residuos sólidos segundo o seu tipo e orixe e os métodos de recollida selectiva así como 

dos medios de transporte e das estacións de transferencia. Tamén se abordan os 

aspectos sanitarios, ambientais e de seguridade relacionados coa recollida e o transporte.  

- Levar a cabo o estudio da lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local 

Contidos conceptuais.-  

- Sistemas de recollida de residuos:  

- Colectores nos edificios, en en vía pública 

- Trituradores domésticos 

- Recollida pneumática 

- Compactadores estáticos 

- Colectores soterrados 

- Características dos colectores na rúa e a súa clasificación.  

- Métodos de transporte de residuos.  

- Características xerais das estacións de transferencia.  

- Recollida selectiva e outras recollidas  

Contidos procedimentais  

Análise dos sistemas de recollida dos residuos sólidos segundo o seu tipo de procedencia.  

- Urbanos.  

- Industriais.  



IES RICARDO MELLA                                                                                                                                                                                    CURSO 2020-2021 

- 

12 

- Sanitarios.  

- Agropecuarios.  

Análise da recollida selectiva dos residuos sólidos urbanos de carácter. 

- Orgánico.  

- Papel e cartón.  

- Vidro.  

- Produtos químicos: pilas, medicinas, etc.  

Análise dos métodos de recollida e transporte de residuos de caixa fixa e colector.  

Identificación e estudio dos requisitos que deber reunir as estacións de transferencia.  

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo dos sistemas de recollida dos residuos sólidos urbanos separados na orixe e 

non seleccionados.  

- Estudo do mecanismo de compactación nos vehículos de recollida.  

- Observación e estudio dos parámetros necesarios para deseñar una recollida de 

residuos 

- Observación e estudio dos principais factores que caracterizan as estacións de 

transferencia:  

o Capacidade.  

o Equipamento.  

o Accesorios.  

- Aspectos ambientais, sanitarios e de seguridade.  

- Resolución de exercicios sobre trazados de itinerarios e pautas que se deben 

considerar na recollida de residuos sólidos. 

 

Actividades de avaliación.-  

- Explicar os procedementos de recollida e transporte e residuos sólidos. 

- Recoñecer as características dos colectores e a súa clasificación 

- Recoñecer os distintos vehículos de recollida do lixo 
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- Explicar o proceso de carga de residuos e a súa compactación así como identificar 

os elementos que compoñen a carrocería dos vehículos de recollida compactadores 

- Explicar os métodos de recollida selectiva de lixo.  

- Recoñecer os distintos métodos de recollida do lixo nas urbes 

- Seleccionar e deseñar o sistema de recollida e transporte de residuos máis axeitado 

segundo as características xeográficas, sociais, demográficas e económicas dunha~ 

poboación.  

- Deseñar os requisitos dunha estación de transferencia.  

 

UNIDADE DE TRABALLO N° 4. Xestión de RSU: Recuperación e reciclaxe.  

Obxectivos. 

- Introducir ó alumno no estudio da xestión dos residuos sólidos como son os sistemas 

de tratamento, ben de eliminación o ben de recuperación dos recursos e enerxía abarcando 

os pretratamentos e os efectos ambientais e sanitarios de cada un deles. - Levar a cabo o 

estudio da lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local. 

Contidos conceptuais.-  

- Estudo dos conceptos de recuperación, reciclaxe e valorización. 

- Metodoloxía para a recuperación dos refugallos- Equipos mecánicos nunha planta 

de recuperación 

- Fraccións reciclábeis e reutilizábeis.  

- Envases e os residuos de envases  

Contidos procedementais (contidos organizadores).- 

- Análise do concepto de reciclaxe directa e indirecta dos residuos sólidos.  

- Análise da recuperación:  

o Reciclaxe na industria produtora.  

o Clasificación na orixe.  

o Clasificación nunha planta de tratamento  

- Análise do procesamento dos materiais residuais: 
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o Redución do tamaño.  

o Separación por tamaño.  

o Separación por densidade.  

o Separación magnética e por campo eléctrico 

o Densificación 

o Triaxe 

- Análise das fraccións reciclábeis e reutilizábeis.  

- Análise dos sistemas de xestión integrados dos envases.  

 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudio dos conceptos de recuperación, reciclaxe e valorización de residuos sólidos:   

- Observación e estudio da metodoloxía de recuperación dos residuos sólidos 

urbanos:  

- Explicación e estudio das operacións básicas para a separación e o procesamento 

dos materiais residuais 

- Estudio dos SIX de residuos 

- Visita a un vertedoiro sanitario e a unha planta de compostaxe.  

Actividades de avaliación.-  

- Definir os conceptos de reciclaxe, recuperación e valorización 

- Explicar os obxectivos que se persegue na reciclaxe 

- Recoñecer e definir a distinta metodoloxía empregada para a recuperación así como 

as operación básicas para a separación e o procesamento do material residual. 

- Recoñecer e definir as fraccións reciclábeis e reutilizábeis asi como identificar os 

distintos tipos de plásticos e a súa composición e aplicacións 

- Definir os sistemas de xestión integrado dos residuos asi como identificar a norma 

que regula a xestión dos envases. 

- Recoñecer o punto verde e explicar os principios básicos do funcionamento desta 

xestión. 

UNIDADE DE TRABALLO N° 5. sistemas de tratamento:  compostaxe 
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Obxectivos. 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de 

compostaxe e as principais medidas aplicables no seu funcionamento para minimiza-los 

impactos. 

Contidos conceptuais.-  

- Conceptos de compostaxe, enmienda orgánica e vermicompost  

- Criterios de ubicación dunha planta de compostaxe e o diagrama de fluxo  

- Obxectivos da compostaxe 

- Operacións a realizar nunha planta de compostaxe 

- Parámetros a controlar: 

o Físicos 

o Bioquímicos 

o Biolóxicos 

o Vermicompostaxe 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise dos conceptos  de compostaxe, enmenda orgánica e vermicompost. 

- Análise do diagrama de fluxo dunha planta de compostaxe:  

o Recepción  

o Clasificación e homoxeneización 

o Fermentación  

o Afino e maduración 

- Análise do proceso de produción de compost:  

o Operacións a realizar na planta.  

o Obxectivos a acadar producindo compost.  

- Parámetros a controlar (físicos, bioquímicos e outros).  

- Análise dos problemas dun compost inmaduro.  

- Análise da vermicompostaxe.  

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo dos conceptos  de compostaxe, enmenda orgánica e vermicompost. 
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- Estudo e observación do diagrama de fluxo dunha planta de compostaxe:  

o Recepción  

o Clasificación e homoxeneización 

o Fermentación  

o Afino e maduración 

- Explicación e estudo do proceso de produción de compost:  

o Operacións a realizar na planta. 

o Obxectivos a acadar producindo compost. 

- Parámetros a controlar (físicos, bioquímicos e otros).  

- Obxectivos a acadar producindo compost.  

- Parámetros a controlar (físicos, bioquímicos e outros).  

- Estudo e observación dos problemas dun compost inmaduro.  

- Estudo da vermicompostaxe. 

- Estudo dos requisitos normativos de calidade do compost 

Actividades de avaliación.-  

- Definir os conceptos de compost, enmenda orgánica, vermicompost.  

- Explicar todo o proceso de elaboración do compost e definir os obxectivos que 

persegue a compostaxe 

- Deseñar o diagrama de fluxo dunha planta de compostaxe  

- Definir os parámetros a controlar durante o proceso de compostaxe 

- Definir os parámetros de control de estabilización, de patóxenos, tamaño de partícula 

e poboación microbiana 

- Definir os requisitos normativos de calidade do compost 

UNIDADE DE TRABALLO N° 6. sistemas de tratamento: vertedoiros 

Obxectivos. 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de 

vertedorios e as principais medidas aplicables no seu funcionamento para minimiza-los 

impactos. 

Contidos conceptuais.-  
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- Lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local aplicábel aos vertedoiros 

- Conceptos de vertedoiro, depósito soterrado, almacenamento, residuos 

biodegradábeis. 

- Xestión dos vertedoiros (plan de organización e plan de explotación) 

- Clasificación dos vertedoiros 

- Admisión dos residuos nun vertedoiro controlado 

- Maquinaria empregada nun vertedoiro 

- Reaccións producidas dentro dun vertedoiro: 

- Biodegradación nos vertedoiros 

- Xeración de biogás 

- Xeración de lixiviado 

- Criterios e bases de deseño e explotación para os vertedoiros 

- Protección do solo e augas 

- Selado do vaso 

- Procedementos de control e vixilancia nas fases de explotación e peche do 

vertedoiro 

- Peche e selado do vertedoiro 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise da lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local aplicábel aos 

vertedoiros 

- Análise dos conceptos de vertedoiro, depósito soterrado, almacenamento, residuos 

biodegradábeis. 

- Identificación da xestión dos vertedoiros (plan de organización e plan de explotación) 

- Identificación da clasificación dos vertedoiros 

- Análise da admisión dos residuos nun vertedoiro controlado 

- Identificación da maquinaria empregada nun vertedoiro 

- Análise e identificación das reaccións producidas dentro dun vertedoiro: 

- Biodegradación nos vertedoiros 

- Xeración de biogás 

- Xeración de lixiviado 

- Análise dos criterios e bases de deseño e explotación para os vertedoiros 

- Análise da protección do solo e augas 
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Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo da lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local aplicábel aos 

vertedoiros 

- Estudo dos conceptos de vertedoiro, depósito soterrado, almacenamento, residuos 

biodegradábeis. 

- Observación da xestión dos vertedoiros (plan de organización e plan de explotación) 

- Estudo e análise da clasificación dos vertedoiros 

- Observación da admisión dos residuos nun vertedoiro controlado 

- Estudo da maquinaria empregada nun vertedoiro 

- Estudo das reaccións producidas dentro dun vertedoiro: 

- Biodegradación nos vertedoiros 

- Xeración de biogás 

- Xeración de lixiviado 

- Observación dos criterios e bases de deseño e explotación para os vertedoiros 

- Observación e estudo da protección do solo e augas 

- Estudo do selado do vaso 

- Observación e estudo dos procedementos de control e vixilancia nas fases de 

explotación e peche do vertedoiro 

- Estudo do peche e selado do vertedoiro 

Actividades de avaliación.-  

- Interpretar a lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local aplicábel aos 

vertedoiros 

- Definir dos conceptos de vertedoiro, depósito soterrado, almacenamento, residuos 

biodegradábeis. 

- Recoñecer a xestión dos vertedoiros (plan de organización e plan de explotación) 

- Definir clasificación dos vertedoiros 

- Deducir a admisión dos residuos nun vertedoiro controlado 

- Recoñecer a maquinaria empregada nun vertedoiro 

- Definir e identificar as reaccións producidas dentro dun vertedoiro: 

- Biodegradación nos vertedoiros 

- Xeración de biogás 

- Xeración de lixiviado 
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- Deducir os criterios e bases de deseño e explotación para os vertedoiros 

- Recoñecer a protección do solo e augas 

- Definir e recoñecer o selado do vaso 

- Recoñecer os procedementos de control e vixilancia nas fases de explotación e 

peche do vertedoiro 

- Definir o peche e selado do vertedoiro 
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UNIDADE DE TRABALLO N° 7. sistemas de tratamento: incineración 

Obxectivos. 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de 

incineración e as principais medidas aplicables no seu funcionamento para minimiza-los 

impactos. 

Contidos conceptuais.-  

- Normativa europea e nacional  sobre a incineración dos residuos  

- Concepto de combustión 

- Características dos RSU dende o punto de vista da incineración 

- Clasificación dos residuos 

- Fases na combustión 

- Factores que determinan o proceso de combustión 

- Tipos de fornos incineradores 

- Residuos procedentes do proceso de incineración 

- Técnicas de depuración dos efluentes atmosféricos 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise da normativa europea e nacional  sobre a incineración dos residuos  

- Definición do concepto de combustión 

- Definición das características dos RSU dende o punto de vista da incineración 

- Análise da clasificación dos residuos 

- Definición das fases na combustión 

- Identificación dos factores que determinan o proceso de combustión 

- Identificación dos tipos de fornos incineradores 

- Análise dos residuos procedentes do proceso de incineración 

- Análise e identificación da técnicas de depuración dos efluentes atmosféricos  

 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo da normativa europea e nacional  sobre a incineración dos residuos  

- Estudo do concepto de combustión 
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- Estudo das características dos RSU dende o punto de vista da incineración 

- Observación da clasificación dos residuos 

- Estudo das fases na combustión 

- Observación dos factores que determinan o proceso de combustión 

- Observación dos tipos de fornos incineradores 

- Estudo dos residuos procedentes do proceso de incineración 

- Estudo e observación das técnicas de depuración dos efluentes atmosféricos 

- Resolución do cuestionario sobre o funcionamento de SOGAMA 

- Desenvolvemento do traballo grupal: “os refugallos que xeramos no pobo” 

Criterios de avaliación.-  

- Interpretar a normativa europea e nacional  sobre a incineración dos residuos  

- Definir o concepto de combustión 

- Recoñecer as características dos RSU dende o punto de vista da incineración 

- Definir as fases na combustión 

- Identificar os factores que determinan o proceso de combustión 

- Identificar os tipos de fornos incineradores 

- Deducir os residuos procedentes do proceso de incineración 

- Definir e recoñecer as técnicas de depuración dos efluentes atmosféricos 

UNIDADE DE TRABALLO N° 8. Residuos perigosos : normativa  e xestión 

Obxectivos. 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de xestión 

dos residuos perigosos en xeral e as principais medidas aplicables na xestión dos mesmos 

para minimiza-los impactos. 

Contidos conceptuais.-  

- Lexislación comunitaria, nacional que regula os RPs 

- Términos claves en materia de RPs 

- Xestión dos residuos perigosos en Galicia 

- Traslado dos RPs en Galicia 

- RPs nos centros de traballo: 

- Xestión intracentro  
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- Tipos e características dos residuos xerados 

- Aspectos a considerar nu programa de xestión intracentro 

- Elementos da xestión na implantación dun programa 

- Codificación dos RPs 

- Lexislación que recolle a codificación 

- Requisitos da etiqueta de RPs 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise da lexislación comunitaria, nacional en materia de RPs 

- Identificación e análise dos termos claves en materia de RPs 

- Análise da xestión dos residuos perigosos en Galicia 

- Análise do traslado dos RPs en Galicia 

- Identificación dos RPs nos centros de traballo: 

- Análise da xestión intracentro  

- Identificación dos tipos e características dos residuos xerados 

- Identificación dos aspectos a considerar nu programa de xestión intracentro 

- Identificación do elementos da xestión na implantación dun programa 

- Análise da codificación dos RPs 

- Análise da lexislación que recolle a codificación 

- Análise e identificación dos requisitos da etiqueta de RPs  

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo da lexislación comunitaria, nacional en materia de RPs 

- Observación e estudo dos termos claves en materia de RPs 

- Estudo da xestión dos residuos perigosos en Galicia 

- Estudo do traslado dos RPs en Galicia 

- Observación dos RPs nos centros de traballo: 

- Estudo da xestión intracentro  

- Observación dos tipos e características dos residuos xerados 

- Estudo dos aspectos a considerar nu programa de xestión intracentro 

- Estudo dos elementos da xestión na implantación dun programa 

- Estudo da codificación dos RPs 

- Estudo da lexislación que recolle a codificación 

- Estudo e identificación dos requisitos da etiqueta de RPs 
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- Resolución dun exercicio onde se leva a cabo o proceso de xestión dos RPs xerados 

nun sector produtivo. 

Actividades de avaliación.-  

- Interpretar a lexislación comunitaria, nacional en materia de RPs 

- Definir os termos claves en materia de RPs 

- Recoñecer e analizar a xestión dos residuos perigosos en Galicia 

- Recoñecer os elementos administrativos empregados no traslado dos RPs en Galicia 

- Identificación dos RPs nos centros de traballo: 

- Recoñecer a xestión intracentro  

- Definir os tipos e características dos residuos xerados 

- Definir os aspectos a considerar nu programa de xestión intracentro 

- Recoñecer os elementos da xestión na implantación dun programa 

- Interpretar a codificación dos RPs 

- Identificar a lexislación que recolle a codificación 

- Recoñecer e definir os requisitos da etiqueta de RPs 

UNIDADE DE TRABALLO 9: Residuos sanitarios: normativa e xestión 

Obxectivos 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de xestión 

dos residuos sanitarios e as principais medidas aplicables na xestión dos mesmos para 

minimiza-los impactos.  

Contidos conceptuais.-  

- Lexislación autonómica en materia de residuos sanitarios 

- Conceptos de residuos sanitario e actividade sanitaria 

- Clasificación dos residuos sanitarios en Galicia 

- Xestión intracentro: 

- Segregación e envasadO. 

- Recollida e transporte interno  

- Almacenamento intermedio e final 

- Xestión extracentro: 

o Retirada e transporte dos residuos 
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o Tratamento e eliminación dos residuos sanitarios 

- Etiquetado dos residuos sanitarios 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Identificación da lexislación autonómica en materia de residuos sanitarios 

- Análise de definición dos conceptos de residuos sanitario e actividade sanitaria 

- Análise da clasificación dos residuos sanitarios en Galicia 

- Identificación e estudo da xestión intracentro: 

o Segregación e envasado 

o Recollida e transporte interno  

o Almacenamento intermedio e final 

- Identificación da xestión extracentro: 

o Retirada e transporte dos residuos 

o Tratamento e eliminación dos residuos sanitarios 

- Análise do etiquetado dos residuos sanitarios 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo dos requisitos normativos aplicables aos residuos sanitarios na comunidade 

galega. 

- Explicación dos conceptos relacionados cos residuos sanitarios e as actividades 

sanitarias 

- Estudo da clasificación dos residuos sanitarios en Galicia 

- Explicación e estudo dos distintos elementos que compoñen a xestión intracentro 

- Explicación e estudo dos distintos elementos que compoñen a xestión extracentro 

- Estudo dos elementos que compoñen o etiquetado dos residuos sanitarios 

Actividades de avaliación.-  

- Interpretar a normativa aplicable aos residuos sanitarios na comunidade galega. 

- Definir os conceptos relacionados cos residuos sanitarios e as actividades sanitarias 

- Recoñecer os distintos residuos sanitarios xerados nos centros sanitarios segundo 

a clasificación dos mesmos estudada  

- Recoñecer os distintos elementos que compoñen a xestión intracentro 

- Recoñecer os distintos elementos que compoñen a xestión extracentro 

- Definir e deducir os elementos que compoñen o etiquetado dos residuos sanitarios 
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UNIDADE DE TRABALLO N° 10: RAEEs: normativa e xestión 

.Obxectivo: 

- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de xestión 

dos RAEEs  e as principais medidas aplicables na xestión dos mesmos para minimiza-los 

impactos.  

Contidos conceptuais.-  

- Normativa comunitaria e nacional aplicable a xestión dos RAEEs 

- Obxectivos da xestión dos RAEEs 

- Os RAEEs  

- Conceptos 

- Características 

- Clasificación segundo a normativa 

- Xestión e loxística inversa 

- Fases do proceso de reciclaxe dos RAEEs 

- Reciclaxe das lámparas 

o Tipoloxía 

o Normativa 

o Separación en orixe 

- Equipos informáticos 

o Separación en orixe 

o Normativa 

- Pilas e baterías 

o Tipoloxía 

o Normativa 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise da normativa comunitaria e nacional aplicable a xestión dos RAEEs 

- Definición dos obxectivos da xestión dos RAEEs 

- Identificación e estudio dos RAEEs onde se definen os conceptos relacionados, as 

características, e a clasificación segundo marca a norma. 

- Identificación e estudo da denominada xestión e loxística inversa 

- Análise das distintas fases do proceso de reciclaxe dos RAEEs 
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- Identificación e estudo da reciclaxe das lámparas, onde se define a tipoloxía, a súa 

separación en orixe e o regulamento propio 

- Identificación e estudo da reciclaxe dos equipos informáticos onde se define a 

separación en orixe e o regulamento propio 

- Identificación e estudo da reciclaxe das pilas e baterías, onde se define a tipoloxía, 

a separación e o regulamento propio na xestión. 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo da normativa comunitaria e nacional aplicable a xestión dos RAEEs 

- Explicación dos obxectivos da xestión dos RAEEs 

- Estudo dos elementos relacionados cos conceptos, as características, e a 

clasificación segundo marca a norma dos RAEEs 

- Explicación da denominada xestión e loxística inversa 

- Observación dos elementos que compoñen as distintas fases do proceso de 

reciclaxe dos RAEEs 

- Estudo dos elementos relacionados coa reciclaxe e xestión das lámparas 

- Estudo dos elementos relacionados coa xestión dos equipos informáticos 

- Estudo dos elementos coa xestión e reciclaxe das pilas e baterías. 

Actividades de avaliación.-  

- Interpretar a normativa comunitaria e nacional aplicable a xestión dos RAEEs 

- Deducir os obxectivos da xestión dos RAEEs  

- Definir os elementos relacionados cos conceptos, as características, e a clasificación 

segundo marca a norma dos RAEEs 

- Deducir e definir os elementos que conforman a  xestión e loxística inversa 

- Recoñecer todos os elementos que compoñen as distintas fases do proceso de 

reciclaxe dos RAEEs 

- Recoñecer todos os elementos relacionados coa reciclaxe e xestión das lámparas 

- Recoñecer todos os elementos relacionados coa xestión dos equipos informáticos - 

Recoñecer todos os elementos coa xestión e reciclaxe das pilas e baterías. 

UNIDADE DE TRABALLO N° 11: Residuos radioactivos 

Obxectivos. 
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- Conseguir que se adquira un coñecemento xeral dos requisitos en materia de 

residuos perigosos e as principais medidas aplicables na súa xestión para minimiza-los 

impactos. 

Contidos conceptuais.-  

- Lexislación comunitaria, nacional 

- Clasificación dos residuos radioactivos 

- Xestión dos residuos radioactivos 

- Principios de seguridade na xestión dos residuos radioactivos 

Contidos procedementais (contidos organizadores).-  

- Análise da lexislación comunitaria, nacional, autonómica e local aplicable aos 

residuos tóxicos 

- Análise da xestión e tratamento  dos residuos radioactivos 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe.-  

- Estudo dos requisitos normativos aplicables aos residuos radioactivos segundo a súa 

orixe e  composición.  

- Estudo das barreiras de seguridade 

Actividades de avaliación.-  

- Interpretar a normativa legal que hai que aplicar. 

- Deducir o tratamento idóneo de residuos radioactivos segundo a súa clasificación 

VII.ACTITUDINAIS (ACTITUDES, VALORES  E NORMAS) :  

• CONTIDOS ACTITUDINAIS 

• Comprender o método científico. Capacidade de análise y síntese y resolución de 

problemas 

• Razoamento crítico e aprendizaxe autónomo 

• Comunicación oral e escrita 

• Habilidades para las relaciones interpersonais. Traballo en equipo. 

• Capacidade de aplicar coñecementos á práctica. 
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VIII.PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Primer 

Trimestre 
Temas 

 Actividades presenciais  

sesións 

teoricas  

(horas) 

sesións  

practicas  

(horas) 

seminarios 

(horas) 

Titorias 

colectivas: 

resolucion 

problemas  

(horas) 

Exames 

(horas) 

semana 1       

semana 2 1 6,6     

semana 3 1 - 2 6,6     

semana 4 2 - 3 6,6     

semana 5 3 6,6     

semana 6 3 2,5  2,5 1,6  

semana 7 4 6,6     

semana 8 4 6,6     

semana 9 4 - 5 6,6     

semana 10 5 6,6     

semana 11 5 6,6     

semana 12 5    6,6  

semana 13 1-2-3-4-11     1 

total horas  61,9  2,5 8,2 1 

  Actividades presenciais 

Segundo 

Trimestre 

Temas 

sesións 

teóricas  

(horas) 

sesións  

practicas  

(horas) 

seminarios 

(horas) 

Titorias 

colectivas: 

resolucion 

problemas  

(horas) 

Exames 

(horas) 

semana 13 6 6,6     

semana 17 6 6,6     

semana 18 6-7 6,6     

semana 19 7-8 6,6     
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semana 20 8-9 5  6   

semana 21 9 6,6     

semana 22 10 6,6     

semana 23 10-11 6,6     

semana 24 11 6,6     

semana 25     6,6  

semana 26 
6-7-8-9-10-

11 
    

1 

total horas  57,8  6 6,6 1 

  

IX.METODOLOXÍA DOCENTE 

A metodoloxía docente do módulo realizarase en base as seguintes actividades formativas: 

ACTIVIDADES PRESENCIAIS 

• Clases teóricas-expositivas, en grupo medio: 

Son clases de explicación do contido do temario ao grupo de clase por parte del profesor 

utilizando medios audiovisuais de apoio á docencia. 

• Actividades prácticas (Clases prácticas ou grupos de traballo) 

a) Titorías colectivas: Resolución de problemas prácticos aplicados. Nestas clases o 

profesor plantexará unha serie de aplicacións numéricas referentes á materia teórica xa 

impartida. A resolución dos problemas corresponderá ao alumnos que traballan en grupos 

para, posteriormente, exporen ao profesor e ao resto de alumnos a forma de resolver o 

problema. O profesor actuará como orientador. 

b) Sesións de práctica: As prácticas de simulación informática realizaranse na aula 

vermella de informática do departamento de sanitaria. A asistencia  ás sesións prácticas é 

imprescindible e obrigatoria. O estudante, previamente á realización da sesión práctica, 

deberá facer unha lectura atenta do guión de cada práctica, repasar os conceptos teóricos 

que implica, e preparar un esquema da metodoloxía de traballo. Durante a asistencia o 

profesor realizará unha explicación breve dos aspectos mais relevantes do traballo a 

realizar e asistirá ao estudante durante el desenvolvemento da práctica en calquera dubida 

que se lle poda plantexar. O estudante deberá ir provisto de un caderno (de laboratorio) 
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onde anotará o traballo previo realizado, as incidencias que ocorran na manipulación 

práctica e os datos das medidas ou simulacións  realizadas, si ha lugar. Por outra parte, o 

estudante responsabilizarase tanto da limpeza e coidado do material empregado como da 

dos sitios comúns. Finalmente o estudante analizará as observacións ou datos obtidos e 

anotará no seu caderno as conclusións pertinentes contestando, no seu caso, as 

cuestiones adicionais que o guión indique. 

MEDIDAS / ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade xorde como consecuencia das diferentes motivacións, 

capacidades e intereses dos alumnos e alumnas. Vaise a empregar unha variedade de 

actividades que poden desenvolverse dependendo do tipo de alumna/o. Estas actividades 

agrúpanse da seguinte forma:  

• Actividades  individuais (Estudo individual): 

Consiste na realización dos informes de prácticas e do informe das visitas técnicas, do 

guión proporcionado polo profesor nos anexos desta guía didáctica. 

• Actividades de reforzo e ampliación (Estudio e traballo en grupo) 

Consiste no desenvolvemento de traballos en equipo referentes ao contido teóricopráctico 

do módulo. O alumnado deberá entregar ao profesor os traballos de grupo encomendados 

nos prazos e forma establecidos. 

• Titorías académicas 

Son as reunións individuais entre o profesor e o alumnado para guiar, supervisar y orientar 

as distintas actividades académicas. Estas están relacionadas co programa de 

recuperación do módulo en caso de non se superar a convocatoria.  

Terán lugar de Marzo a Xuño 

X. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Hai contidos actitudinais que deben de ser tratados de maneira permanente, consciente e 

intencional. A amplitude dos puntos de vista dende os que poden ser abordados implica a 

súa presenza en varias unidades didácticas e en función da súa natureza, aparecen con 
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maior ou menor frecuencia nos diferentes módulos que compoñen o currículo do Ciclo 

formativo. 

• Educación para a paz: Dende este módulo  pode fomentarse as seguintes actitudes: 

Respecto e valoración das opinións dos demais.  

Importancia do emprego dos avances da ciencia con fins pacíficos 

Valoración de las relaciones de paz na aula, especialmente nas actividades de grupo 

• Educación para a saúde e educación sexual: Son diversos os contidos do modulo 

que fan referencia á saúde. Por esta razón faise especial fincapé en ditos aspectos, como 

poderían ser: 

Apreciar a importancia de vivir en equilibrio co entorno, desenvolvendo actitudes criticas 

sobre as actividades que provocan o deterioro del mesmo 

• Educación para a igualdade de oportunidades entre ámbolos sexos: É 

necesario ter en presente os seguintes aspectos: 

hai que insistir en que a investigación científica e as apartacións da ciencia á sociedade 

proceden do traballo de homes e donas. 

As agrupacións para realizar determinadas tarefas deben buscar grupos mixtos que 

estimulen a convivencia entre ámbolos sexos 

XI. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 

A avaliación do nivel de adquisición das competencias será continua e formativa. 

Atendendo aos aspectos do desenvolvemento da materia, na que se aprecie o traballo 

individual e en grupo, e a aprendizaxe significativa dos contidos teóricos e a súa aplicación 

práctica. A avaliación realizarase a partir das exposicións dos traballos e informes de teoría 

e problemas, e dos exames nos que os estudantes terán que demostrar as competencias 

adquiridas. A superación de calquera das probas non se logrará sen un coñecemento 

uniforme e equilibrado de toda a materia. As porcentaxes e descricións referentes a cada 

unha das metodoloxías de avaliación serán as seguintes: 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
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CONTIDOS: 60% da calificación da nota final do trimestre, e abrangue: 

• Exames teóricos: 100% da nota final dos contidos 

Proba escrita. Constatación do dominio dos contidos, teóricos. Realizarase a lo menos un 

proba escrita por trimestre, así como diversos controis temáticos durante o curso e antes 

da reunión de avaliación trimestral.  

Estas probas versarán sobre os conceptos teóricos aprendidos. Se formularán preguntas 

de distinto tipo: test, cuestións practicas, preguntas de relacionar, curtas ou tema a 

desenvolver. 

ACTIVIDADES. 40% da calificación da nota final do trimestre, e abrangue: 

Avaliarase os traballos que o alumnado haberá de realizar durante o curso, atendendo ao 

traballo individual e aos informes finais presentados. A avaliación global da calificación 

destes traballos na sala de ordenadores realizarase de acordo cos seguintes criterios: 

a) Traballo na sala de informática. O traballo do estudante no laboratorio ou ben na sala 

de informática, isto é, o seu interese aptitude, pulcritude, limpeza ao traballar e rexistro 

adecuado do traballo realizado no caderno, serán aspectos moi valorados. O traballo 

avaliarase continuamente e constituirá un 20% da calificación das prácticas. 1 punto da 

nota final. 

b) Memoria ou informe das prácticas. Realizarase de forma individual y suporá un 80% 

de la calificación das prácticas. 3 puntos da nota final. 

A calificación da avaliación trimestral corresponderá á ponderación dos diferentes aspectos 

e actividades que integran o sistema de avaliación (traballos e prácticas) na proporción 

proposta anteriormente e se obterá, soamente, e unha vez estea superado o exame escrito 

cunha puntuación igual ou superior a cinco puntos sobre dez. No caso de non propoñer 

actividades por parte do profesor no trimestre, a nota final dese trimestre basearase na 

nota obtida no exame de contidos 

CALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO: 

Ao fin de acadar “apto” no módulo será de obrigado cumprimento ter unha nota media 

mínima igual ou superior o cinco como resultado da media aritmética das notas obtidas nos 

dous trimestres. 



-IES RICARDO MELLA                                                                                                                                                                                   CURSO 2020-2021 

33 

El alumno deberá presentarse obrigatoriamente ao exame final de recuperación do módulo 

en marzo nos seguintes casos: 

• Faltar ás actividades presenciais nun número de horas superior ao 10% da carga 

horaria do módulo (145 horas)  

• A media aritmética dos dous trimestres sexa inferior a cinco 

O alumno/a que desexe mellorar nota, deberá presentarse ao exame final de recuperación 

de todo o módulo. 

Se algún alumno/a  acadase o NON APTO na avaliación de marzo, terá que se incorporar 

ás titorías académicas que se levaran a cabo no terceiro trimestre académico, debendo 

superar as probas, traballos propostos e prácticas que tivesen que facer coa finalidade de 

acadar os contidos conceptuais, procedementais e actitudinais. Así mesmo, estará 

obrigado a realizar o exame final de recuperación de todo o módulo en xuño. 

O exame final de recuperación será unha proba escrita no que se poderán formular 

preguntas varias (test, cuestións practicas, preguntas de relacionar, curtas ou tema a 

desenvolver. Para obter o apto deberá ter unha nota mínima de cinco puntos sobre 10. E 

independentemente que obteña una apto cun resultado superior ao 5 no exame, 

apareceralle un cinco como nota resultante final. Exceptuando aqueles alumnos que 

queiran presentarse para subir nota. 

XII.AVALIACIÓN DO PROFESOR E DO MÓDULO 

A información facilitada polos alumnos sobre aspectos relacionados coa docencia co 

programa é de suma utilidade para mellorar o módulo en cursos posteriores. A continuación 

presentase os cuestionarios que se pasarán aos alumnos ao finalizar o módulo. 

MODELO DE AVALIACIÓN DO PROFESOR 

AO concluír o desenvolvemento deste módulo percibo que: 

(4 en gran medida, 3 bastante, 2 pouco, 1 nada) 

1. Cheguei a dominar os principios básicos do módulo 

2. Aumentei significativamente o meu vocabulario técnico 

3. Mellorei a miña capacidade para interpretar información 
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4. Aumentei o meu interese polos estudios de Educación 

5. Aumentei a miña curiosidade por investigar y descubrir 

6. Aumentei a miña capacidade resolver problemas 

7. Mellorei a miña capacidade para extraer conclusións 

8. Aprendín cosas que non sabia 

9. Encontreime a gusto en clase 

10. Acadei maior confianza en min mesmo/a 

11. Comprendín a importancia deste módulo en mi formación 

12. Familiariceime cunha bibliografía útil para mi formación 

13. Recibín axudas oportunas del profesor 

14. Adquirín un bo nivel de eficiencia nas practicas realizadas 

15. Aumentei a miña comprensión 

16. Avancei sen dificultade ao largo de los temas desenvolvidos 

17. Logrei motivarme para profundar en temas de Novas Tecnoloxías 

18. Aumentei a miña capacidade e actitude crítica 

19. Pareceume adecuada a metodoloxía aplicada polo profesor 

20. Sentinme tratado/a con respecto polo profesor 

21. Identifícome coa maneira de exercer a docencia do profesor 

22. Sentín en todo momento que o profesor se mostraba accesíbel 

23. Os contidos tratados foron ben seleccionados 

24. Sentinme libre para intervir en clase 

25. Percibín que o profesor trataba a todos os alumnos por igual. 

MODELO DE AVALIACIÓN DEL PROGRAMA DO MÓDULO 

A miña opinión sobre o método de traballo aplicado en clase e o programa do 

módulo é o seguinte: 

¿Asistiches con regularidade ás clases teóricas? 

1. Si 

2. Non 

1.- En caso de que a resposta sexa Si: 

¿As respostas do profesor ás preguntas plantexadas polos alumnos foron clarificadoras?  
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¿As explicacións complementarias ou de ampliación do profesor foron interesantes? 

As demostracións efectuadas polo profesor foron oportunas e interesantes 

2.- En caso de que la resposta sexa Non. Por qué non asistiches con regularidade? 

En xeral, de 0 a 10, qué calificiación lle merece? 

A metodoloxía de traballo empregada 

O papel desempeñado polo profesor 

XIII.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. 

- 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. 
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XIV.BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

- Piédrola Gil, G. e Varios autores. Medicina preventiva y salud pública. Salvat 

Editorial. 1988.  

- Tchobanoglous Theisen, Vigil. Gestión integral de residuos sólidos. Editorial 

Macgraw-Hill. 1994.  

- Astor Camino, Xulio e Varios autores. Contaminación e reciclaxe. Ed. Xerais 1995.  

-Del Val, Alfonso. El libro del reciclaje. Editorial Omega. 1992. 

- BOE e DOG.  

ENLACES RECOMENDADOS 

•http://www.marm.es (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)  

•http://sirga.cmati.xunta.es  Sistema de informacion de Residuos de Galicia  

•http://www.ecoembes.com    

•http://www.sogama.es   

•http://www.epa.gov (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)  

XV. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como material xeral a utilizar en todas as unidades teremos o seguinte: 

Ordenador 

Proxector 

Fotografías 

Vídeos 

Biblioteca del centro 

 

 

 

http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
http://sirga.cmati.xunta.es/
http://sirga.cmati.xunta.es/
http://sirga.cmati.xunta.es/
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http://www.ecoembes.com/
http://www.ecoembes.com/
http://www.sogama.es/
http://www.sogama.es/
http://www.sogama.es/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
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