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

A competencia xeral do Técnico superior en Química industrial consiste en organizar e controlar as operacións das plantas de proceso químico e

de coxeración de enerxía e servizos auxiliares asociados, supervisando e asegurando o seu funcionamento, as postas en marcha e as paradas, e

verificando as condicións establecidas de seguridade, de calidade e ambientais.

Este profesional exerce a súa actividade no sector químico nas áreas de produción de plantas químicas, de coxeración de enerxía e de servizos

auxiliares.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de produción e transformación, protección ambiental,

mantemento de equipamentos, e prevención e seguridade laboral.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en:

¿ Intervención dos produtos químicos na química transformadora.

¿ Preparación de sistemas dispersos.

¿ Preparación de mesturas.

¿ Aplicación de técnicas de mestura e control do proceso.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais:

a) Analizar a secuencia de tarefas e materiais en relación coa óptima planifica-ción da produción, para coordinar o traballo diario e o fluxo de

materias e enerxías.

b) Identificar os parámetros de control dos equipamentos e das instalacións ana-lizando o seu funcionamento e as aplicacións para garantir a súa

eficacia e a súa seguridade.

c) Identificar os parámetros de control dos equipamentos auxiliares e de coxera-ción, e describir os seus principios de funcionamento, para

asegurar que estes acheguen as condicións necesarias ao proceso produtivo.

d) Analizar as operacións do proceso químico relacionando os principios funda-mentais co funcionamento dos equipamentos, para coordinar a

posta en marcha do proceso.

e) Caracterizar as operacións de formulación e transformación química, e des-cribir os seus principios, para obter produtos químicos segundo as

especificacións establecidas.

g) Identificar as operacións de mantemento de primeiro nivel e limpeza en rela-ción co bo funcionamento dos equipamentos e das instalacións,

para validar a súa limpeza, a súa desinfección e o seu mantemento.

h) Caracterizar as operacións de proceso químico describindo os principios de funcionamento dos equipamentos, para coordinar a parada do

proceso.

i) Analizar a documentación e os datos en relación co seu rexistro, consonte os protocolos de calidade, para garantir a trazabilidade do proceso.

j) Recoñecer produtos tendo en conta a relación entre as súas propiedades e as características do proceso, para validar a calidade destes.

k) Identificar os subprodutos e os residuos tendo en conta as relacións entre as súas características e os tratamentos dos contaminantes, para

controlar a reciclaxe de produtos, o aforro enerxético e a redución de residuos e desfeitos.

l) Analizar situacións de risco e describir a normativa de aplicación en cada caso, para cumprir e facer cumprir as normas de prevención.

m) Identificar as desviacións do proceso químico tendo en conta a relación entre as súas consecuencias e as variacións de calidade e seguridade

no produto, para resolver situacións non previstas.

n) Analizar técnicas de dinámica de grupo e describir as interaccións proactivas asociadas, para asegurar unha eficaz coordinación nos traballos.

o) Analizar sistemas de xestión de calidade e describir os seus principios, para valorar a importancia destes.

p) Identificar medidas de protección ambiental tendo en conta a relación entre elas, a eficiencia enerxética e o aseguramento da calidade, para

organizar as ac-tuacións ambientais no proceso de fabricación.
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Tamén as competencias:

a) Coordinar o traballo diario e o fluxo de materiais en función da planificación da produción.

b) Garantir a eficacia e a seguridade dos equipamentos e das instalacións, e verificar o seu funcionamento.

c) Asegurar que os servizos auxiliares e de coxeración asociados achegan as condicións necesarias, e verificar o seu funcionamento.

d) Coordinar o conxunto de operacións de posta en marcha do proceso, sincro-nizando os equipamentos, os servizos auxiliares e a dispoñibilidade

dos recursos materiais e humanos.

e) Obter produtos químicos aplicando operacións de formulación e transforma-ción (con reacción e sen reacción) consonte as especificacións

establecidas.

g) Validar a limpeza, a desinfección e o mantemento dos equipamentos e das instalacións supervisando a aplicación dos procedementos

normalizados de traballo.

h) Establecer a secuencia de operacións para parar o proceso químico cumprin-do os tempos previstos e de xeito sincronizado.

i) Garantir a trazabilidade do proceso xestionando a documentación e o rexistro de datos de acordo cos protocolos de calidade establecidos.

j) Validar a calidade do produto final, e dar instrucións para a súa almacenaxe e a súa expedición.

k) Controlar a reciclaxe de produtos, o aforro enerxético e a redución de residuos e de desfeitos supervisando os tratamentos dos contaminantes.

l) Cumprir e facer cumprir as normas de prevención e seguridade das persoas, dos equipamentos, das instalacións e do medio.

m) Resolver situacións non previstas actuando sobre as desviacións dos pará-metros do proceso.

n) Asegurar unha eficaz coordinación nos traballos, nomeadamente nos cambios correspondentes e en procesos de intervención, cooperando na

superación das dificultades que se presenten.

o) Valorar os sistemas de calidade no proceso de fabricación en relación coa eficacia produtiva.

p) Organizar as actuacións ambientais no proceso de fabricación que contribúen ao mantemento e á protección ambiental.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

- Descrición dos equipamentos de operacións de mestura.

- Preparación de mesturas e disolucións.

- Organización das operacións de posta en marcha, condución e parada dos equipa-mentos, mantendo as condicións de seguridade e ambientais.

- Organización do mantemento básico dos equipamentos.

- Control de operacións de formulación e mestura.

- Aplicación das medidas de seguridade e dos equipamentos de protección individual na execución operativa.

- Aplicación de criterios de calidade en cada fase do proceso.

- Aplicación da normativa de protección ambiental relacionada cos residuos, os aspec-tos contaminantes e o seu tratamento.

- Detección de fallos e desaxustes na execución das fases do proceso, mediante a veri-ficación e a valoración do produto obtido.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introdución á química transformadora. Materias primas e auxiliares na fabricación de produtos químicos.A química
transformadora.
Materias primas e
auxiliares empregadas
na fabricación de
produtos químicos.

10 5

2 Comprensión do proceso de elaboración de produtos químicos (ingredientes, características, aplicacións,
presentacións dos produtos) tendo en conta a normativa aplicable, as técnicas e as precaucións para o
correcto manexo e as implicacións ambientais.

Formulación de
produtos químicos.
Formulacións
ecolóxicas.

15 15

3 Introdución aos sistemas dispersos e descrición dos sistemas dispersos homoxéneos (tipos, compoñentes,
características, aplicacións, etc.) Realización de cálculos de concentración e solubilidade e preparación de
disolucións.

Obtención de sistemas
dispersos
homoxéneos.

28 20

4 Descrición dos sistemas dispersos heteroxéneos (compoñentes, tipos, características, aplicacións, etc.).
Preparación de sistemas dispersos heteroxéneos.

Obtención de sistemas
dispersos
heteroxéneos.

15 10

5 Descrición das técnicas, equipamentos e instrumentación necesaria.Teoría da mestura:
técnicas,
equipamentos e
instrumentos
empregados para
realizar mesturas.

20 20

6 Descrición dos parámetros de control no proceso de mestura.Control de operacións
no proceso de
mestura.

20 15

7 Actividades a desenvolver na empresa durante a estadía no Complexo Industrial Repsol A CoruñaFormación na
empresa

20 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A química transformadora. Materias primas e auxiliares empregadas na fabricación de produtos químicos. 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica os produtos na química transformadora en relación coas técnicas de produción e as súas aplicacións. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os produtos da química transformadora.

CA1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos industriais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Química transformadora.

 Materias primas na fabricación de produtos químicos: clasificación, características, funcións e aplicacións.

 Excipientes: tipos e funcións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Formulación de produtos químicos. Formulacións ecolóxicas. 15

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica os produtos na química transformadora en relación coas técnicas de produción e as súas aplicacións. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Interpretouse a normativa que define a composición dos produtos.

CA1.4 Interpretáronse fórmulas de elaboración de mesturas para os produtos, e recoñecéronse os ingredientes, o estado en que se deban incorporar e as súas marxes de dosificación.

CA1.5 Identificáronse as presentacións dos produtos (sólido, en comprimidos e líquido) atendendo á súa finalidade e ás características das materias empregadas.

CA1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

CA1.7 Describíronse as formulacións químicas en relación coas súas implicacións ambientais.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Produtos elaborados: propiedades e aplicacións.

  Normativa aplicable aos produtos químicos

 Formulación de produtos químicos.

 Formulacións ecolóxicas de produtos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Obtención de sistemas dispersos homoxéneos. 28

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Obtén sistemas dispersos tendo en conta a expresión da súa concentración e as condicións de obtención. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

   CA2.1.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos homoxéneos.

CA2.2 Describíronse as formas de expresión da concentración.

CA2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

   CA2.3.1 Realizáronse os cálculos necesarios para obter disolucións.

CA2.6 Analizouse a importancia da presión na elaboración de mesturas de gases.

CA2.7 Determinouse a solubilidade dos produtos químicos en función da temperatura.

CA2.9 Describíronse os riscos inherentes ao proceso de preparación de disolucións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos, características fisicoquímicas, composición e preparación.

    Tipos de sistemas dispersos homoxéneos, características fisicoquímicas, composición e preparación.

 Expresión da concentración.

 Táboas de conversión de concentracións.

 Disolventes.

   Disolventes nos sistemas dispersos homoxéneos.

 Preparación de disolucións e mesturas.

   Preparación de disolucións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Obtención de sistemas dispersos heteroxéneos. 15

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Obtén sistemas dispersos tendo en conta a expresión da súa concentración e as condicións de obtención. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

   CA2.1.2 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos heteroxéneos.

CA2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

   CA2.3.2 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas

CA2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos de mestura.

CA2.5 Valorouse a variación de enerxía térmica asociada ao proceso de obtención de mesturas.

CA2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas.

CA2.10 Xustificouse a necesidade de diminuír o consumo de disolvente nas formulacións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos, características fisicoquímicas, composición e preparación.

    Tipos de sistemas dispersos heteroxéneos, características fisicoquímicas, composición e preparación.

 Disolventes.

   Disolventes nos sistemas dispersos heteroxéneos.

 Preparación de disolucións e mesturas.

   Preparación de mesturas.

 Coadxuvantes: tipos, función e características fisicoquímicas.

 Dosificación de emulsionantes, antiespumantes, espesantes, fluidificantes, etc.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Teoría da mestura: técnicas, equipamentos e instrumentos empregados para realizar mesturas. 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona técnicas de mestura en relación coas características dos compoñentes e do produto final. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizáronse as operacións de obtención de mesturas como un servizo auxiliar do proceso.

CA3.2 Aplicáronse balances de materia e enerxía en instalacións de obtención de mesturas.

CA3.3 Aplicáronse cálculos de rendementos de procesos de transformación, e xustificouse a realización de balance entre os materiais consumidos e as cantidades de produtos fabricados.

CA3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

CA3.5 Establecéronse os criterios de elección dos equipamentos de mestura e as condicións de traballo.

CA3.6 Seleccionáronse os tipos de mesturadores en relación coas características do sistema disperso que cumpra obter.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Mesturas.

 Teoría da mestura.

 Grao de mestura e índice de mestura.

 Técnicas, equipamentos e instrumentos.

 Mesturadora descontinua e continua.

 Elementos construtivos: aplicacións e principios físicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Control de operacións no proceso de mestura. 20

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla procesos de mestura tendo en conta as características do produto final. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

CA4.2 Analizouse o resultado obtido en relación cos produtos, as concentracións alcanzadas e o rendemento do proceso.

CA4.3 Valoráronse as implicacións dunha correcta trazabilidade dos lotes fabricados.

CA4.4 Tratáronse os produtos sobrantes e os que non cumpran as especificacións.

CA4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

CA4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

CA4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das súas causas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Parámetros de control do proceso de mestura: posta en marcha e parada de equipamentos e instalacións.

 Parámetros de control do proceso de fabricación: tipos (granulometría, fluidez, etc.) e características.

 Contaminación cruzada.

 Trazabilidade de lotes.

 Mantemento básico dos equipamentos e das instalacións.

 Requisitos hixiénicos xerais das instalacións e dos equipamentos.

 Limpeza física, química e microbiolóxica: sistemas e equipamentos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formación na empresa 20

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica os produtos na química transformadora en relación coas técnicas de produción e as súas aplicacións. NO

RA2 - Obtén sistemas dispersos tendo en conta a expresión da súa concentración e as condicións de obtención. NO

RA3 - Selecciona técnicas de mestura en relación coas características dos compoñentes e do produto final. NO

RA4 - Controla procesos de mestura tendo en conta as características do produto final. NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos industriais.

CA1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

CA2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos de mestura.

CA2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas.

CA3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

CA4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

CA4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

CA4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

CA4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das súas causas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Materias primas na fabricación de produtos químicos: clasificación, características, funcións e aplicacións.

 Produtos elaborados: propiedades e aplicacións.

 Coadxuvantes: tipos, función e características fisicoquímicas.

 Dosificación de emulsionantes, antiespumantes, espesantes, fluidificantes, etc.

 Técnicas, equipamentos e instrumentos.

 Parámetros de control do proceso de fabricación: tipos (granulometría, fluidez, etc.) e características.

 Mantemento básico dos equipamentos e das instalacións.
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Contidos

 Requisitos hixiénicos xerais das instalacións e dos equipamentos.

 Limpeza física, química e microbiolóxica: sistemas e equipamentos.
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5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. A química transformadora. Materias primas e auxiliares empregadas na fabricación de produtos químicos.

     CA 1.1 Identificáronse os produtos da química transformadora.

- Identificáronse os
produtos da química
transformadora
dentro dun conxunto
de subs-tancias.
- Distinguíronse os
produtos da química
transformadora dos
produtos da química
de base e da
química fina en
función das súas
características.
-
Clasificáronse os
produtos químicos
en función das súas
características.
- Identificáronse os
tipos de industria
química e as súas
características:
química básica,
transformadora e

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total

5 % 15 % 20 % 10 % 20 % 15 % 15 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

100 % 60 % 70 % 60 % 85 % 60 % 0 % 60,00 %

Proba escrita + modelo de
solución 100 % 60 % 70 % 60 % 85 % 60 % 0 % 60,00 %

Proba de
produción

0 % 40 % 15 % 30 % 0 % 20 % 0 % 15,00 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 40 % 15 % 30 % 0 % 20 % 0 % 15,00 %

Proba de
desempeño

0 % 0 % 15 % 10 % 15 % 20 % 0 % 10,00 %

Táboa de indicadores de
observación 0 % 0 % 15 % 10 % 15 % 20 % 0 % 10,00 %

Outros
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 15,00 %

Táboa de indicadores de
observación 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 15,00 %

Todas as probas UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 Total

5 % 15 % 20 % 10 % 20 % 15 % 15 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 100 % 60 % 70 % 60 % 85 % 60 % 0 % 60,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0 % 40 % 15 % 30 % 0 % 20 % 0 % 15,00 %

Táboa de indicadores de observación 0 % 0 % 15 % 10 % 15 % 20 % 100 % 25,00 %

Todas as probas RA1 RA2 RA3 RA4 Total

23,00 % 33,00 % 21,50 % 22,50 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 60,87 % 60,61 % 79,07 % 40,00 % 60,00 %

Táboa de indicadores para produtos 26,09 % 18,18 % 0,00 % 13,33 % 15,00 %

Táboa de indicadores de observación 13,04 % 21,21 % 20,93 % 46,67 % 25,00 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 1.1 Identificáronse os produtos da química transformadora.

fina.
-
Coñece o papel da
industria química
como sector
industrial.

     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas
formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos industriais.

-Identificáronse os
tipos de
compoñentes dunha
formulación.
-Clasificáronse as
materias primas
segundo diversos
criterios.
-Identificáronse as
características das
materias primas.

 UD 2. Formulación de produtos químicos. Formulacións ecolóxicas.

     CA 1.3 Interpretouse a normativa que define a composición dos produtos.

-Recoñece os
organismos
relacionados coa
normativa en
materia de
produtos.
-Identificouse a
normativa que
aplica aos produtos
químicos.

     CA 1.4 Interpretáronse fórmulas de elaboración de mesturas para os produtos, e recoñecéronse os
ingredientes, o estado en que se deban incorporar e as súas marxes de dosificación.

-Recoñecéronse os
ingredientes da
formulación:
materias activas e
auxiliares de
formulación
(excipientes,
aditivos, cosolventes....)*
-Identificouse a
estrutura química de
cada un dos
ingredientes.
-Describiuse a
función de cada un
dos ingredientes da
formulación.
-Identificouse o
estado no que se
incorporan os
ingredientes na
formulación.
-Identificouse a
composición
cuantitativa da
formulación
(proporción ou
marxe de
dosificación).

     CA 1.5 Identificáronse as presentacións dos produtos (sólido, en comprimidos e líquido) atendendo á súa
finalidade e ás características das materias empregadas.

-Identificouse a
presentación do
produto (sólido, xel,
líquido, comprimido,
pasta, granulado,
suspensión,
emulsión, polvo,
etc.)
-Identificáronse os
ingredientes que
determinan a forma
de presentación do
produto.
-Identificouse mais
dunha presentación
do produto.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

-Identificáronse os
equipos de
protección individual
necesarios para
manexar
adecuadamente os
produtos.
-Identificáronse os
riscos derivados
dun manexo
incorrecto dos
produtos

     CA 1.7 Describíronse as formulacións químicas en relación coas súas implicacións ambientais.

-Describironse as
características da
química verde
-Identificouse a
relación entre a
química verde e
outros conceptos
similares.
-Identificáronse as
implicacións
ambientais dos
procesos químicos

 UD 3. Obtención de sistemas dispersos homoxéneos.

     CA 2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

          CA 2.1.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos homoxéneos.

- Identificáronse as
características que
fan da auga un
disolvente de
interese nos
procesos de
obtención de
sistemas dispersos.
- Identificáronse os
tipos de disolventes
empregados na
preparación de
disolucións
atendendo ás súas
características
(natureza,
polaridade).
-Identificáronse as
características de
cada tipo de
sistema disperso
homoxéneo e
heteroxéneo en
función do tamaño
de partícula e o
estado de
agregación.
- Identificáronse os
compoñentes dos
sistemas dispersos:
concepto de fase
interna/ externa,
soluto/ disolvente e
características de
cada un deles.
- Distinguiuse entre
os diferentes tipos
de sistemas
dispersos:
homoxéneos e
heteroxéneos
relacionándoo cos
conceptos de
substancia pura e
mestura.

     CA 2.2 Describíronse as formas de expresión da concentración. Recoñecéronse e
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 2.2 Describíronse as formas de expresión da concentración.

utilizáronse as
expresións da
concentración.
Indicáronse as
unidades
correctamente para
cada tipo de
expresión.
Interpretouse o
significado das
expresións da
concentración.

     CA 2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

          CA 2.3.1 Realizáronse os cálculos necesarios para obter disolucións.

Resolvéronse
exercicios de
cálculo das
expresións de
concentración:
molaridade, g/l,
porcentaxe e
fracción molar.
Resolvéronse
exercicios de
cálculo da
solubilidade,
solubilidade molar,
e produto de
solubilidade tendo
en conta a presión e
a temperatura

     CA 2.6 Analizouse a importancia da presión na elaboración de mesturas de gases.

Analizouse a
relación da presión
coa capacidade de
disolución dun gas
nunha mestura.
 Aplica a lei de
Henry.

     CA 2.7 Determinouse a solubilidade dos produtos químicos en función da temperatura.

Determinouse a
solubilidade dunha
substancia a lo
menos a unha
temperatura.
Traballouse en
equipo.
Traballouse en
condicións de
seguridade no
laboratorio

     CA 2.9 Describíronse os riscos inherentes ao proceso de preparación de disolucións.

Describiuse no PNT
o proceso de
preparación dunha
disolución e conténa
información relativa
á seguridade na
manipulación de
substancias:
pictogramas, frases
H e P e outras
aspectos de
interese. Incluíuse a
FDS dos reactivos
empregados

 UD 4. Obtención de sistemas dispersos heteroxéneos.

     CA 2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

          CA 2.1.2 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos heteroxéneos.

- Identificáronse as
características que
fan da auga un
disolvente de
interese nos
procesos de

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 2.1.2 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos heteroxéneos.

obtención de
sistemas dispersos.
- Identificáronse os
tipos de disolventes
empregados na
preparación de
disolucións
atendendo ás súas
características
(natureza,
polaridade).
-Identificáronse as
características de
cada tipo de
sistema disperso
homoxéneo e
heteroxéneo en
función do tamaño
de partícula e o
estado de
agregación.
- Identificáronse os
compoñentes dos
sistemas dispersos:
concepto de fase
interna/ externa,
soluto/ disolvente e
características de
cada un deles.
- Distinguiuse entre
os diferentes tipos
de sistemas
dispersos:
homoxéneos e
heteroxéneos
relacionándoo cos
conceptos de
substancia pura e
mestura.

     CA 2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

          CA 2.3.2 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas

Resolvéronse
exercicios de
cálculo das
expresións de
concentración

     CA 2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación
cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos de mestura.

Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo
en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os
equipamentos de mestura.

     CA 2.5 Valorouse a variación de enerxía térmica asociada ao proceso de obtención de mesturas. Identificar os efectos da enerxía térmica no proceso de mestura.

     CA 2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas. Describiuse a función dos coadxuvantes en diferentes tipos de mesturas:
emulsión, suspensións, mesturas de sólidos.

     CA 2.10 Xustificouse a necesidade de diminuír o consumo de disolvente nas formulacións. Xustificouse o emprego e a necesidade de diminuir o disolvente nunha
formulación.

 UD 5. Teoría da mestura: técnicas, equipamentos e instrumentos empregados para realizar mesturas.

     CA 3.1 Analizáronse as operacións de obtención de mesturas como un servizo auxiliar do proceso. Analizáronse as operacións básicas de mestura

     CA 3.2 Aplicáronse balances de materia e enerxía en instalacións de obtención de mesturas. Aplicáronse balances de materia e enerxía

     CA 3.3 Aplicáronse cálculos de rendementos de procesos de transformación, e xustificouse a realización
de balance entre os materiais consumidos e as cantidades de produtos fabricados. Aplicáronse cálculos de rendementos de procesos de transformación.

     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e
simboloxía de representación normalizada.

Identificáronse e describíronse os equipamentos empregados na obtención
de mesturas

     CA 3.5 Establecéronse os criterios de elección dos equipamentos de mestura e as condicións de traballo. Seleccionáronse os equipos axeitados ao proceso de mestura.

     CA 3.6 Seleccionáronse os tipos de mesturadores en relación coas características do sistema disperso
que cumpra obter.

Seleccionáronse os tipos de mesturadores en relación coas características
do sistema disperso de entre varias opcións propostas.

 UD 6. Control de operacións no proceso de mestura.

     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc. Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación:

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

5 % UD 1. A química transformadora. Materias primas e auxiliares empregadas na fabricación de produtos químicos.

50 %     CA 1.1 Identificáronse os produtos da química transformadora.

50 %     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos
industriais.

15 % UD 2. Formulación de produtos químicos. Formulacións ecolóxicas.

20 %     CA 1.3 Interpretouse a normativa que define a composición dos produtos.

20 %     CA 1.4 Interpretáronse fórmulas de elaboración de mesturas para os produtos, e recoñecéronse os ingredientes, o estado en que se deban incorporar e as súas
marxes de dosificación.

20 %     CA 1.5 Identificáronse as presentacións dos produtos (sólido, en comprimidos e líquido) atendendo á súa finalidade e ás características das materias empregadas.

20 %     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

20 %     CA 1.7 Describíronse as formulacións químicas en relación coas súas implicacións ambientais.

20 % UD 3. Obtención de sistemas dispersos homoxéneos.

0 %     CA 2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

20 %          CA 2.1.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos homoxéneos.

10 %     CA 2.2 Describíronse as formas de expresión da concentración.

0 %     CA 2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc. granulometría e fluidez.

     CA 4.2 Analizouse o resultado obtido en relación cos produtos, as concentracións alcanzadas e o
rendemento do proceso. Analizouse o rendemento dun proceso  químico.

     CA 4.3 Valoráronse as implicacións dunha correcta trazabilidade dos lotes fabricados. Valoráronse as implicacións da trazabilidade na industria química.

     CA 4.4 Tratáronse os produtos sobrantes e os que non cumpran as especificacións. Tratáronse os residuos e produtos sobrantes segundo a normativa.

     CA 4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos. Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

     CA 4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico
dos equipamentos.

Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento dos
equipamentos.

     CA 4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das
instalacións de obtención de mesturas.

Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos
equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

     CA 4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das
súas causas.

Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos
equipamentos.

 UD 7. Formación na empresa

     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas
formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos industriais. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación
cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos de mestura. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e
simboloxía de representación normalizada. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico
dos equipamentos. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das
instalacións de obtención de mesturas. Probas desenvolvidas na empresa

     CA 4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das
súas causas. Probas desenvolvidas na empresa
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

30 %          CA 2.3.1 Realizáronse os cálculos necesarios para obter disolucións.

10 %     CA 2.6 Analizouse a importancia da presión na elaboración de mesturas de gases.

15 %     CA 2.7 Determinouse a solubilidade dos produtos químicos en función da temperatura.

15 %     CA 2.9 Describíronse os riscos inherentes ao proceso de preparación de disolucións.

10 % UD 4. Obtención de sistemas dispersos heteroxéneos.

0 %     CA 2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

30 %          CA 2.1.2 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos heteroxéneos.

0 %     CA 2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

30 %          CA 2.3.2 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas

10 %     CA 2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos
de mestura.

10 %     CA 2.5 Valorouse a variación de enerxía térmica asociada ao proceso de obtención de mesturas.

10 %     CA 2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas.

10 %     CA 2.10 Xustificouse a necesidade de diminuír o consumo de disolvente nas formulacións.

20 % UD 5. Teoría da mestura: técnicas, equipamentos e instrumentos empregados para realizar mesturas.

15 %     CA 3.1 Analizáronse as operacións de obtención de mesturas como un servizo auxiliar do proceso.

15 %     CA 3.2 Aplicáronse balances de materia e enerxía en instalacións de obtención de mesturas.

20 %     CA 3.3 Aplicáronse cálculos de rendementos de procesos de transformación, e xustificouse a realización de balance entre os materiais consumidos e as cantidades de
produtos fabricados.

20 %     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

15 %     CA 3.5 Establecéronse os criterios de elección dos equipamentos de mestura e as condicións de traballo.

15 %     CA 3.6 Seleccionáronse os tipos de mesturadores en relación coas características do sistema disperso que cumpra obter.

15 % UD 6. Control de operacións no proceso de mestura.

15 %     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

20 %     CA 4.2 Analizouse o resultado obtido en relación cos produtos, as concentracións alcanzadas e o rendemento do proceso.

15 %     CA 4.3 Valoráronse as implicacións dunha correcta trazabilidade dos lotes fabricados.

10 %     CA 4.4 Tratáronse os produtos sobrantes e os que non cumpran as especificacións.

10 %     CA 4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

10 %     CA 4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

10 %     CA 4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

10 %     CA 4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das súas causas.

15 % UD 7. Formación na empresa

10 %     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos
industriais.

10 %     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

10 %     CA 2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos
de mestura.

10 %     CA 2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas.

10 %     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

10 %     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

10 %     CA 4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

10 %     CA 4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

23,00 % RA 1. Clasifica os produtos na química transformadora en relación coas técnicas de produción e as súas aplicacións.

10,87 %     CA 1.1 Identificáronse os produtos da química transformadora.

6,52 %     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos
industriais.

10,87 %     CA 1.2 Definíronse as características e a funcionalidade das materias primas e auxiliares empregadas nas formulacións, así como a súa influencia sobre os procesos
industriais.

13,04 %     CA 1.3 Interpretouse a normativa que define a composición dos produtos.

13,04 %     CA 1.4 Interpretáronse fórmulas de elaboración de mesturas para os produtos, e recoñecéronse os ingredientes, o estado en que se deban incorporar e as súas
marxes de dosificación.

13,04 %     CA 1.5 Identificáronse as presentacións dos produtos (sólido, en comprimidos e líquido) atendendo á súa finalidade e ás características das materias empregadas.

6,52 %     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

13,04 %     CA 1.6 Analizáronse as técnicas e as precaucións para o correcto manexo dos produtos.

13,04 %     CA 1.7 Describíronse as formulacións químicas en relación coas súas implicacións ambientais.

33,00 % RA 2. Obtén sistemas dispersos tendo en conta a expresión da súa concentración e as condicións de obtención.

21,21 %     CA 2.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos.

          CA 2.1.1 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos homoxéneos.

          CA 2.1.2 Identificáronse os tipos de sistemas dispersos heteroxéneos.

6,06 %     CA 2.2 Describíronse as formas de expresión da concentración.

27,27 %     CA 2.3 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas e disolucións.

          CA 2.3.1 Realizáronse os cálculos necesarios para obter disolucións.

          CA 2.3.2 Realizáronse os cálculos necesarios para obter mesturas

7,58 %     CA 2.4 Identificáronse os sistemas manuais e automáticos de dosificación, tendo en conta a súa relación cos tipos de balanzas, os dosificadores e os equipamentos
de mestura.

3,03 %     CA 2.5 Valorouse a variación de enerxía térmica asociada ao proceso de obtención de mesturas.

6,06 %     CA 2.6 Analizouse a importancia da presión na elaboración de mesturas de gases.

9,09 %     CA 2.7 Determinouse a solubilidade dos produtos químicos en función da temperatura.

7,58 %     CA 2.8 Describiuse a función dos coadxuvantes empregados na obtención de mesturas.

9,09 %     CA 2.9 Describíronse os riscos inherentes ao proceso de preparación de disolucións.

3,03 %     CA 2.10 Xustificouse a necesidade de diminuír o consumo de disolvente nas formulacións.

21,50 % RA 3. Selecciona técnicas de mestura en relación coas características dos compoñentes e do produto final.

13,95 %     CA 3.1 Analizáronse as operacións de obtención de mesturas como un servizo auxiliar do proceso.

13,95 %     CA 3.2 Aplicáronse balances de materia e enerxía en instalacións de obtención de mesturas.

18,60 %     CA 3.3 Aplicáronse cálculos de rendementos de procesos de transformación, e xustificouse a realización de balance entre os materiais consumidos e as cantidades de
produtos fabricados.

6,98 %     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

18,60 %     CA 3.4 Describíronse os equipamentos empregados na obtención de mesturas utilizando esquemas e simboloxía de representación normalizada.

13,95 %     CA 3.5 Establecéronse os criterios de elección dos equipamentos de mestura e as condicións de traballo.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

10 %     CA 4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

10 %     CA 4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das súas causas.
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1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos de avaliación empregados serán os seguintes:

1. Probas de coñecemento (PC): nas que se valorará non só o dominio dos contidos conceptuais e procedimentais, senón tamén a expresión

escrita, a claridade e o rigor das explicacións, a capacidade de síntese, etc. Haberá polo menos unha proba por cada trimestre.

As probas de coñecementos estarán compostas por:

a) Preguntas de resposta curta ou extensa, de desenvolvemento de contidos.

b) De resposta única ou completar.

c) De escolla múltiple, cunha ou varias opcións correctas.

d) De ordenación.

e) De unir con frecha.

f) Verdadeiro/ falso (xustificando a resposta).

g) Exercicios, resolución de problemas de balances de materia, enerxía, rendementos, etc.

h) Esquemas/gráficos/debuxos: Descrición, análise ou debuxo de esquemas de equipos de xeración e recuperación de enerxía ou procedementos

de laboratorio (montaxe de equipos ou material de laboratorio).

i) Supostos prácticos.

j) Documentos que se tratan como probas escritas.

2. Probas de desempeño (PD): intervencións na clase, resolución de exercicios, exposición oral de traballos de investigación, presentación oral de

informes. suposto práctico relacionado coa identificación e montaxe de equipos no laboratorio e verificación do seu funcionamento, determinación

de parámetros físicos, fisicoquímicos e/ou microbiolóxicos da auga ou similar, etc.

Execución de procesos:

- Realización de operacións.

- Probas orais (de desempeño, non de coñecemento).

- Comportamento asociado a aprendizaxes actitudinais.

- Comportamento en situacións reais ou en simulacións.

Rexistros do desempeño:

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

13,95 %     CA 3.6 Seleccionáronse os tipos de mesturadores en relación coas características do sistema disperso que cumpra obter.

22,50 % RA 4. Controla procesos de mestura tendo en conta as características do produto final.

6,67 %     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

10,00 %     CA 4.1 Definíronse os parámetros que inciden no proceso de fabricación: granulometría, fluidez, etc.

13,33 %     CA 4.2 Analizouse o resultado obtido en relación cos produtos, as concentracións alcanzadas e o rendemento do proceso.

10,00 %     CA 4.3 Valoráronse as implicacións dunha correcta trazabilidade dos lotes fabricados.

6,67 %     CA 4.4 Tratáronse os produtos sobrantes e os que non cumpran as especificacións.

13,33 %     CA 4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

13,33 %     CA 4.6 Valoráronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

13,33 %     CA 4.7 Describíronse os procedementos de posta en marcha e parada dos equipamentos e das instalacións de obtención de mesturas.

13,33 %     CA 4.8 Establecéronse as pautas para seguir en caso de disfunción dos equipamentos, con análise das súas causas.
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- Vídeos ou outro tipo de gravación das operacións.

- Documentos de rexistro de operacións.

- Diario de clase (elabora o alumnado).

- Rexistro anecdótico (elabora o profesorado e asóciase a un ou varios CAs concretos).

- Rexistro de entrevistas ou cuestionarios especiais para probas orais.

3. Probas de produción (PP): A elaboración de traballos de investigación, informes, procedementos normalizados de traballo (PNT), o caderno de

laboratorio e os informes de resultados obtidos nas experiencias (Informes de laboratorio). Estes produtos elaborados polo alumnado ao longo das

clases serán entregados no formato e no prazo acordado, e avaliaranse a través da correspondente táboa de indicadores. (Instrumento de

avaliación: Táboa de indicadores para produtos TI)

Documentos:

-Informes.

- Traballos.

- Esquemas.

- Apartados de proxectos (asociados a CA).

- Fichas de traballo de memorias.

- Probas escritas que se avalían como produtos.

Obxectos:

- Montaxes.

- Instalacións.

- Equipos.

Utilizaranse como instrumentos de avaliación:

1. Proba escrita + modelo de solución: Para avaliar por escrito os CA que se asocian con evidencias de coñecemento realizarase, xeralmente,

unha proba escrita na que se valorará non só o dominio dos contidos, senón tamén a expresión escrita, a claridade e rigor das explicacións, a

capacidade de síntese, etc. (PROBAS DE COÑECEMENTOS)

2. Táboa de indicadores (TI): as probas poden avaliarse tamén como produtos cunha táboa de indicadores na que os indicadores describen

familias de preguntas ou de problemas, ou casos concretos especialmente significativos. (PROBAS DE COÑECEMENTOS E PRODUCIÓN

documentos e produtos)

Táboa de Indicadores para produtos:

- Características de produto

- Táboa de indicadores de elaboración (subCA)

- Táboa de indicadores de desempeño (subCA)

3. Táboa de observación (TO): é unha listaxe de indicadores de comportamento observables ou de realización de operacións asociados á acción

que se indica no CA. (PROBAS DE DESEMPEÑO)

Observación diaria do alumnado na aula e/ou no laboratorio: valorarase a puntualidade, o traballo responsable, a participación activa nas

actividades desenvolvidas, o traballo en equipo, a limpeza e orde no traballo e o cumprimento das instrucións de traballo, as normas de

seguridade, de protección ambiental e de hixiene, así coma os criterios actitudinais definidos nos currículo.

4. Outros: resto dos instrumentos de avaliación/evidencias diferentes dos anteriores.

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Os Criterios de cualificación dos procedementos de avaliación: estarán indicados en cada un dos instrumentos de avaliación e serán explicados ao

alumnado en cada caso.

Cada avaliación emitirase unha cualificación para o informe de avaliación correspondente, que será a media ponderada das cualificacións obtidas

en cada un dos instrumentos de avaliación aplicados na mesma.
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Na avaliación final aplicaránse os pesos de cada Unidade Didáctica para calcular a cualificación final do módulo.

O valor numérico da cualificación final de cada avaliación será redondeado a un número enteiro aplicando o seguinte criterio sobre as cifras

decimais:

Valor maior ou igual a 5: redondease ao enteiro inmediatamente superior.

Valor inferior a 5: enteiro inferior.

A nota mínima para facer media será de 5 puntos en cada instrumento de avaliación.

Para aprobar o módulo é condición indispensable alcanzar os mínimos esixibles en cada Criterio de Avaliación, o cal significa obter unha

cualificación de 5 ou superior en cada avaliación.

En caso de non superar algunha das probas de avaliación o alumnado terá que realizar as actividades de recuperación correspondentes segundo

o descrito no apartado 6 da programación.

A cualificación mínima para aprobar o módulo establécese no 5 (nunha puntuación de 1 a 10).

NOTAS ACLARATORIAS:

1. Tódolos resultados de aprendizaxe e os seus correspondentes criterios de avaliación indicados como mínimos esixibles, deben ser acadados

polo alumnado para conseguir unha avaliación positiva no módulo.

2. No caso de non realizarse probas de desempeño (por falta de tempo e ou medios), a porcentaxe asignada a este instrumento de avaliación

sumarase á porcentaxe das probas de coñecemento.

3. Non se realizarán probas de coñecementos, desempeño ou produción (por exemplo: entregas de traballos e similares) fora das datas sinaladas

ao efecto, salvo que ocorran circunstancias extraordinarias xustificadas (a xuízo do profesor segundo as pautas descritas polo departamento).

4. Os alumnos deberán realizar todas as probas de desempeño e produción (prácticas de laboratorio, informes e traballos) asignados,

recuperándoos no caso de ausentarse por motivos xustificados ou no período de recuperacións habilitado no mes de xuño.

5. A utilización de métodos fraudulentos en calquera proba (coñecementos/desempeño/produción) implicará automaticamente a entrega da proba e

deberá recuperar a proba no período de recuperacións habilitado no mes de xuño .

6. O incumprimento das instrucións ou normas de seguridade nunha proba de desempeño de laboratorio implicará a expulsión inmediata desta

cunha cualificación de cero.

7. No caso de suspender o módulo en xuño non se conservarán as partes que puidesen estar aprobadas para o seguinte curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

PROBAS DE RECUPERACIÓN:

As actividades de recuperación forman parte do proceso de ensino-aprendizaxe. Estas actividades deben iniciarse tan pronto como se detectan as

dificultades no seguimento da evolución da apendizaxe do alumnado, realizando actividades complementarias de reforzo daqueles CA nos que

este teña dificultades. Se aínda así o alumno/a non supera as probas propostas na avaliación da/s unidade/s didáctica/s, programaranse

actividades de recuperación.

Tódalas actividades de recuperación formúlanse baixo o horizonte da consecución satisfactoria dos criterios de avaliación, posto que estes

determinan os resultados de aprendizaxe que deben ser alcanzados polos alumnos.

O contido, a estrutura e a natureza das actividades de recuperación, serán semellantes ás probas e os instrumentos de avaliación empregados na
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avaliación ordinaria.

O alumnado poderá solicitar unha colección de exercicios e cuestións de reforzo das partes non superadas, a maiores das actividades dispoñibles

en cada unidade didáctica, así como preguntar cantas dúbidas se lle presenten nun horario de titorización previamente acordado.

Antes da realización da proba de recuperación, é obrigatorio entregar os produtos asociados a cada unidade didáctica (PNTs, informes, traballos,

caderno de laboratorio, etc.) para a súa avaliación no caso de non habelos entregado anteriormente. No caso de non ser entregadas en tempo e

forma, o alumno/a obterá unha cualificación de 0 no instrumento de avaliación asociado e computarán na cualificación no apartado correspondente

ao tipo de proba (ver apartado 5).

A proba de recuperación consistirá nunha proba de coñecementos e/ ou de desempeño das partes suspensas, similares ás realizadas ao longo do

curso, e desenvolveranse en xuño nas datas que se establezan e que serán publicadas no taboleiro do departamento.

CUALIFICACIÓN DAS PROBAS DE RECUPERACIÓN:

A cualificación final calcularase segundo o descrito no apartado 5, sendo necesario acadar unha cualificación igual ou superior a 5 segundo os

mínimos esixibles establecidos en cada unha das probas de recuperación.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua (PD)

nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total.

Tendo en conta que o módulo ten unha duración de 107 h (128 sesións de 50 minutos), das cales a formación en empresa son 20 sesións, o

número máximo de faltas de asistencia para ter dereito a avaliación continua será de 13 sesións.

Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde ao establecido no correspondente regulamento de réxime interior

do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, enviarase un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas no

módulo superen o 6 % respecto da súa duración total (7 sesións de 50 min.). Nel indicarase que o alumno/a perderá o dereito á avaliación continua

no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada

porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua deixando constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á

avaliación continua na secretaría do centro.

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua no módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos

correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase

na avaliación final de módulos do curso correspondente. Este alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as correspondentes

actividades de recuperación ás que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da mesma Orde.

A proba final extraordinaria consistira nas seguintes partes:

1. Proba de coñecementos: cuestións e problemas relacionados cos criterios de avaliación do módulo asociados a este instrumento de

avaliación. A duración máxima desta proba será de 3 horas.

2. Proba de desempeño: resolución de cuestións prácticas, identificación de material e equipos, montaxe, cálculos, execución de supostos
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prácticos no laboratorio e realización de informes que abranguerá tódolos criterios de avaliación do módulo asociados a este instrumento de

avaliación. A duración máxima desta proba será de 6 horas e poderase desenvolver en varias sesións.

3. Proba de Produción: Elaboración e defensa dun proxecto no formato e prazo establecido relacionado cos criterios de avaliación do módulo

asociados a este instrumento de avaliación (anterior á realización da proba extraordinaria de avaliación).

O alumnado con perda do dereito (PD) deberá superar as tres partes que compoñen a proba final de avaliación extraordinaria do módulo, sendo a

cualificación mínima en cada unha delas dun cinco (5).

Para o cálculo da cualificación final aplicaranse os pesos na cualificación indicados para cada tipo de instrumento segundo a programación

didáctica.

Aquel alumno que non acade os mínimos esixibles en cada unha das partes ou non se presente a algunha delas nas datas establecidas e

publicadas será cualificado como suspenso coa nota media numérica que se obteña de aplicar os pesos nas cualificacións indicados en cada

parte.

NOTAS ACLARATORIAS:

A perda deste dereito supón que o alumno/a pode seguir asistindo a clase sempre e cando amose un bo comportamento e aproveitamento das

clases (aula e laboratorio) e non interfira no desenvolvemento normal das mesmas.

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

A normativa vixente en materia de formación profesional reflicte a necesidade de realizar o seguimento das programacións dos módulos dos ciclos

formativos. Así, o Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de

Galicia (DOG 12/07/2010), establece no seu artigo 34º.4 que o equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo, con

indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada.

A Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de

formación profesional inicial (DOG 15/07/2011), determina no seu artigo 23º.5 que cada departamento de familia profesional realizará cunha

frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo. Ademais, esta Orde establece que a programación será revisada

ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias, e que o referido seguimento e revisión constará

nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

Por outra banda, o artigo 34º.6 do Decreto 114/2010, establece que a consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das

tecnoloxías da información e da comunicación na elaboración e no seguimento das programacións.

En cumprimento da normativa, realizarase o seguimento da programación mensualmente a través da plataforma habilitada pola Consellería de

cultura, educación e ordenación universitaria no enderezo web:

https://www.edu.xunta.es/programacions/

A avaliación da práctica docente será continua ao longo do curso, de xeito que permita a adaptación ou modificación da programación no momento

que se detecte a necesidade de axustarse a realidade da aula e/ou do grupo.

Esta avaliación será realizada tendo en conta dous aspectos:
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- A análise persoal e con sentido crítico da marcha do curso e dos resultados académicos obtidos polo grupo, comprobando se o alumnado

entende e asimila os conceptos e os procedementos.

- Enquisa de valoración de final de curso: Ao remate do curso realizarase unha enquisa para coñecer a opinión do alumnado sobre os aspectos de:

organización, interese do módulo, obxectivos, contidos, metodoloxía, recursos, avaliación, etc.

Ambas ferramentas permitirán obter información importante que servirá como retroalimentación do proceso de ensino-aprendizaxe, co obxectivo de

comprobar a eficacia e a validez desta proposta curricular, corrixir os defectos ou mellorar os aspectos que destaquen da súa análise e propoñer

modificacións de mellora de cara ao seguinte curso. Tamén para reforzar e ampliar os aspectos positivos.

As conclusións desta avaliación final recolleranse nun documento que formará parte da memoria do ciclo que será entregada ao Xefe de

Departamento segundo establece a Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta memoria incorporará as propostas de modificación da programación didáctica, especialmente

no que se refire ao grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe, estratexias metodolóxicas e criterios de cualificación, e será

remitida dentro da memoria final do centro pola dirección do centro ao servizo territorial de Inspección educativa correspondente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial facilita un primeiro coñecemento global do alumno, é dicir, a súa situación de partida, e permite adecuar as intencións aos

coñecementos e destrezas previos e ás necesidades dos alumnos. Esta é imprescindible para iniciar calquera  proceso educativo, para decidir os

obxectivos que se poden e deben conseguir, para planificar e programar as actividades e seleccionar e adaptar a metodoloxía a empregar así

como para valorar se os resultados, ao final do proceso, son ou non satisfactorios.

Realizarase unha avaliación inicial, sen cualificación para o alumnado, para coñecer o dominio de conceptos básicos de química: magnitudes e

unidades de medida, estados de agregación da materia e os seus cambios, cálculos con moles, cálculos de concentración de disolucións, etc. e

así saber con que nivel comezar a traballar.

(Avaliación Inicial do módulo)

No caso de ser titora do grupo de alumnos tamén se incluirá un cuestionario para coñecer as motivacións persoais, as actitudes, as capacidades e

a experiencia previa en relación co módulo. (Cuestionario de titoría)

Na tarefa de presentación de cada unidade didáctica faranse preguntas abertas sobre os contidos para determinar os coñecementos iniciais do

alumnado e/ou os erros de concepto que teñen de partida.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación sinala a importancia da ¿Atención á diversidade como unha necesidade que abrangue a todas

as etapas educativas e a tódolos alumnos. É dicir, contemplar a diversidade das alumnas/os como principio e non coma unha medida que

responde ás necesidades duns poucos.

Esta lei, no Título II (Equidad en la Educación), Capitulo I, artigo 71 establece os principios sobre a atención de alumnado con necesidade

específica de apoio educativo (A.N.E.A.E.), é dicir, alumnado que presenta necesidades educativas especiais, incluíndo minusvalías e trastornos

de conduta, altas capacidades intelectuais e incorporación tardía ao Sistema Educativo.

Continuando nesta liña, a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa modificou o artigo 39 da Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación engadindo o apartado 7 no cal se recolle que ¿Nos estudos de formación profesional prestarase especial

atención aos alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo.
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Tendo isto en conta, e ante a posibilidade da presenza de alumnos con algunha necesidade específica de apoio educativo no módulo,

(discapacidade física, dificultades na aprendizaxe e no ámbito da comunicación e a linguaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (T.

D.A.H.), desfase curricular, etc. ) reunirase o Departamento de Ciclos formativos e o Departamento de Orientación do centro para establecer un

protocolo de actuación adecuado ao caso concreto.

Estableceranse as adaptacións necesarias posibles en canto a tempo, espazo, recursos e medios para que todo o alumnado teña as mesmas

oportunidades no desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe.

A diversidade educativa dos alumnos maniféstase a través de catro factores: a capacidade para aprender, a motivación para aprender, os estilos

de aprendizaxe e as intereses.

As liñas mestras dirixidas á atención á diversidade inclúen:

 - Ter en conta as intereses do alumnado sen perder de vista a funcionalidade das aprendizaxes.

 - Crear un ambiente de traballo colaborativo que integre a alumnas/os con diversidade de intereses, motivacións e capacidades.

 - Adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe aos ritmos e tempos tanto do grupo como individuais, axustando a temporalización das unidades

didácticas.

 - Propoñer actividades diferenciadas de menor a maior grao de dificultade e complexidade para traballar o mesmo contido, así coma actividades

de ampliación ou afondamento para aqueles alumnos/as que avancen a un ritmo superior e teñan maior autonomía.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores na Educación Superior debe encamiñarse fundamentalmente á formación e o desenvolvemento de valores profesionais,

entendidos estes como os valores humanos contextualizados e orientados cara a profesión. Os seus significados se relacionan cos requirimentos

universais e os particulares da profesión. Constitúen os trazos da personalidade profesional e contribúen a definir unha concepción integral do

exercicio da profesión.

Neste módulo procurarase que o alumno/a consiga unha maior capacidade de autonomía e de xuízo, é dicir, un reforzamento da responsabilidade

persoal a través da participación activa e, polo tanto, en constante referencia cos demais- e traballaranse os seguintes contidos relacionados coa

educación en valores:

- A prevención de riscos, seguridade e hixiene no traballo en cumprimento coa normativa vixente.

- A educación medioambiental respecto da minimización da produción de residuos de laboratorio e a súa correcta xestión.

- A educación para a saúde e o consumidor.

- A diversidade como un valor enriquecedor: no respecto ás ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros/as, a valoración das achegas dos

compañeiros/as, o traballo en equipo, o respecto, ...

- A igualdade de xénero e non discriminación por ningunha outra razón (cultura, orixe, etnia, etc.): utilización de linguaxe non sexista e sen

connotacións discriminatorias, tanto oral coma escrita nas actividades e traballos organizados, tanto na aula como no laboratorio ou nas visitas.

- A interdisciplinariedade nas ciencias e para con outras familias.

- Fomentar o uso das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TICs), o emprego responsable das redes sociais como medio de interacción no

mundo actual, o desenvolvemento sostible (o uso correcto dos recursos), os valores humanos universais, o respecto polo entorno natural, a

actitude no traballo segundo normas establecidas.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso e de xeito interdisciplinario co resto dos módulos, proponse a realización das seguintes actividades complementarias sempre e

cando a situación sanitaria derivada da Covid19 o permita:

- Participación no día da Ciencia en Galego organizado polo centro educativo.

- Participación nas actividades organizadas no marco dos proxectos ERASMUS+ vixentes (intercambios, estadías curtas, etc.) e todas aquelas que

xurdan ao longo do curso.

- Visita a algunha empresa do sector: EDAR de A Coruña, ETAP A Telva, plantas químicas como por exemplo: Bioetanol Galicia (Teixeiro), Central

Térmica (As Pontes), Ence (Pontevedra), Reganosa (Mugardos), Foresa (Caldas de Reis), Magnesitas (Rubián), Estrella Galicia (A Coruña),

adegas elaboradoras de viño, aluminios Cortizo, etc.

- Visita a feiras do sector: Expoquimia, Smagua (dependendo das datas).

- Feiras de emprego, conferencias científicas ou didácticas, etc.

10.Outros apartados

10.1) Estadía na empresa Repsol SA

Durante o mes de marzo/ abril os alumnos deste grupo realizan unha estadía de 4-5 semanas no Complexo Industrial de Repsol SA de A Coruña

asistindo a formación de tipo teórica e práctica que é avaliada polo persoal da empresasegundo a unidade denominada Formación na empresa e

cuxas aportacións serán tidas en conta neste módulo na avaliación final.

A estadía no Complexo Industrial de Repsol A Coruña constitúe unha actividade formativa organizada co obxectivo de complementar a formación

teórica e/ou práctica que non é posible impartir no centro, polo tanto a non asistencia ou falta de aproveitamento da mesma conlevará:

- A correspondente perda de avaliación de cumprirse o 10% máximo de faltas de asistencia en cada módulo.

- A non superación dos Criterios de Avaliación asociados á Unidade Didáctica : Estadía formativa en Repsol.

Alumnos que non poidan asistir á estadía formativa en Repsol por motivo médicos ou causas de forza maior:

-No caso de que un alumno ou alumna non poda realizar a estadía formativa no Complexo Industrial de Repsol por motivos médicos ou causas de

forza maior, que serán valoradas polo equipo docente; o alumno/a acudirá ao centro educativo durante o periodo de estancia en Repsol para

realizar as actividades formativas complementarias que se propoñerán de ser o caso.

A cualificación obtida polo alumno na empresa contribuirá na cualificación final segundo a porcentaxe definida nesta programación didáctica na

Unidade Didáctica: Estadía formativa en Repsol.

10.2) Sección bilingüe

Introdución:

Durante este curso impartirase este módulo a través dunha sección bilingüe en inglés.

Este curso contarase coa presenza dun Auxiliar de Conversa dende o 1 de outubro ata o mes de febreiro, o cal apoiará na elaboración de materiais

e participará no desenvolvemento das actividades en lingua estranxeira ao longo das diferentes unidades didácticas.

Obxectivos da sección bilingüe:

O obxectivo principal da sección bilingüe que se propón neste proxecto é o de conseguir a inmersión lingüística do alumnado que conduza a

incrementar as capacidades comunicativas do alumnado nunha lingua estranxeira, neste caso o inglés.
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Para acadar este obxectivo, a aprendizaxe do inglés debe implantarse dentro dun contexto lúdico, divertido e natural, lonxe de complexos. Un

contexto no que a interacción social e a comunicación sexa o fío condutor a partir do cal se constrúe a competencia persoal na lingua inglesa:

escoitar, falar, ler e escribir.

Obxectivos lingüísticos:

o Aumentar o nivel de competencia lingüística en inglés: maior nivel de compresión e expresión escrita, comprensión lectora e comunicación

oral en inglés no ámbito da profesión de Técnico Superior de Química Industrial.

o Coñecemento do vocabulario específico en inglés asociado aos contidos do módulo (Nomenclatura de compostos químicos orgánicos e

inorgánicos (normas IUPAC), material de laboratorio, equipos empregados na formulación e preparación de mesturas, etc.).

o Preparar equipos, materiais, mostras e reactivos en relación cos parámetros que cumpra medir.

o Expresar a concentración de diversas formas.

o Ler e redactar procedementos normalizados de traballo para a realización das prácticas de laboratorio.

o Interpretación de procedementos normalizados de traballo e manuais de instrucións de equipos en inglés.

o Manexo de software en inglés (se procede).

o Redacción de informes en inglés.

o Interpretación de instrucións orais ou escritas en inglés para a realización de prácticas de laboratorio.

o Expresión oral: comunicación co profesorado e entre os alumnos ao longo das sesións, expoñer traballos ou proxectos.

o Comprensión da información: visualización de vídeos en inglés sobre técnicas de laboratorio.

Obxectivos non lingüísticos:

a) Analizar a secuencia de tarefas e materiais en relación coa óptima planificación da produción, para coordinar o traballo diario e o fluxo de

materias e enerxías.

b) Identificar os parámetros de control dos equipamentos e das instalacións analizando o seu funcionamento e as aplicacións para garantir a súa

eficacia e a súa seguridade.

c) Identificar os parámetros de control dos equipamentos auxiliares e de coxeración, e describir os seus principios de funcionamento, para asegurar

que estes acheguen as condicións necesarias ao proceso produtivo.

d) Analizar as operacións do proceso químico relacionando os principios funda-mentais co funcionamento dos equipamentos, para coordinar a

posta en marcha do proceso.

e) Caracterizar as operacións de formulación e transformación química, e describir os seus principios, para obter produtos químicos segundo as

especificacións establecidas.

g) Identificar as operacións de mantemento de primeiro nivel e limpeza en relación co bo funcionamento dos equipamentos e das instalacións, para

validar a súa limpeza, a súa desinfección e o seu mantemento.

h) Caracterizar as operacións de proceso químico describindo os principios de funcionamento dos equipamentos, para coordinar a parada do

proceso.

i) Analizar a documentación e os datos en relación co seu rexistro, consonte os protocolos de calidade, para garantir a trazabilidade do proceso.

j) Recoñecer produtos tendo en conta a relación entre as súas propiedades e as características do proceso, para validar a calidade destes.

k) Identificar os subprodutos e os residuos tendo en conta as relacións entre as súas características e os tratamentos dos contaminantes, para

controlar a reciclaxe de produtos, o aforro enerxético e a redución de residuos e desfeitos.

l) Analizar situacións de risco e describir a normativa de aplicación en cada caso, para cumprir e facer cumprir as normas de prevención.

m) Identificar as desviacións do proceso químico tendo en conta a relación entre as súas consecuencias e as variacións de calidade e seguridade

no produto, para resolver situacións non previstas.

n) Analizar técnicas de dinámica de grupo e describir as interaccións proactivas asociadas, para asegurar unha eficaz coordinación nos traballos.

o) Analizar sistemas de xestión de calidade e describir os seus principios, para valorar a importancia destes.

p) Identificar medidas de protección ambiental tendo en conta a relación entre elas, a eficiencia enerxética e o aseguramento da calidade, para

organizar as actuacións ambientais no proceso de fabricación.

Contidos:
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Na sección bilingüe impartiranse os contidos recollidos no currículo do Ciclo superior de Química Industrial e que se citan a continuación.

Estratexias metodolóxicas

Partindo das características do alumnado, a metodoloxía que se aplicará terá un carácter global, de aprendizaxe activo e participativo, valorando o

traballo diario do alumnado. Coñecendo as peculiaridades e o ritmo de aprendizaxe de cada alumno, adaptaranse as actividades ás diferentes

situacións. Con isto preténdese conseguir unha maior motivación, reforzando todo o que supoña un superior esforzo na súa aprendizaxe.

Este reforzo será individualizado para aqueles alumnos que o necesiten polas súas características específicas. Facilitarase a adquisición dos

conceptos e as actitudes necesarias e unha actitude activa e crítica, procurando que se produza de forma autónoma sempre que sexa posible.

A finalidade desta metodoloxía é favorecer que o alumnado acade os resultados de aprendizaxe do módulo formativo para desenvolver a súa labor

profesional de forma crítica e creativa, procurando que o proceso de ensino e aprendizaxe resulte gratificante. Para iso será necesaria unha

coordinación total entre as áreas de inglés e química impartida neste idioma para poder afrontar con menos dificultade o proceso de ensinanza-

aprendizaxe dos contidos deste módulo.

Primará a comunicación verbal sobre a comunicación escrita en lingua estranxeira, e perderá importancia a estrutura gramatical a favor do

resultado da comunicación.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ESPECÍFICAS

Comprensión lectora

- Consulta de bibliografía (libros, instrucións de equipos e artigos científicos) en inglés referidos ós contidos do módulo.

- Resolución de cuestións e problemas relacionados co módulo nos que os enunciados estean en inglés.

- Interpretación de instrucións orixinais de equipos de laboratorio escritas en inglés.

Expresión escrita

- Elaboración de procedementos normalizados de traballo a partir de bibliografía científica escrita en inglés.

- Redacción en inglés de informes técnicos e/ou de resultados.

Comprensión oral

- Explicacións en inglés por parte do profesor dalgunhas partes do currículo.

- Proxección de vídeos explicativos en inglés do funcionamento de equipos.

Expresión oral

- Uso de expresións habituais no aula para comunicarse cos compañeiros/as e o profesor/a.

- Realización de exposicións orais que versen sobre algún tema ou práctica contemplados no currículo.

- Interacción oral cos compañeiros de grupo de traballo á hora de poñer en marcha unha tarefa.

- Establecemento de grupos de debate sobre a mellor maneira de levar a cabo un procedemento de traballo.

- Lectura en voz alta de enunciados de supostos prácticos para corrixir a pronunciación.

O profesor da materia facilitará material bilingüe, incluíndo vocabulario específico e tamén expresións ou frases que permitirán ao alumno acceder

aos contidos conceptuais e desenvolver as actividades que se lle propoñan.

A lingua estranxeira utilizarase tanto nas actividades do profesor como nas do alumnado polo que se asegura  cumprir o mínimo establecido para a

sección bilingüe dun 50% do horario lectivo.

En canto aos recursos, utilizaranse materiais elaborados pola docente e poderase contar con programas de gravación, audición ou vídeo para

recoller algún dos traballos do alumnado. Ademais, utilizarase a aula de informática para elaborar os protocolos de prácticas de laboratorio ou os

informes propostos e material audiovisual diverso como apoio dos contidos teóricos e, sobre todo, como modelo para o traballo do alumnado.

7. Medidas de atención á diversidade

As medidas de atención á diversidade estarán orientadas a fomentar a aprendizaxe e o desenvolvemento das capacidades do alumnado, os cales

manifestan distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses e motivación. Isto implica a necesidade de empregar métodos de ensino alternativos
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(segundo a diversidade do alumno e o seu ritmo de aprendizaxe), sen renunciar á existencia de obxectivos xerais e comúns. Levaremos a cabo un

seguimento individual dos alumnos que teña en conta o seu nivel de partida, para intentar responder ás necesidades daqueles que presenten

dificultades de aprendizaxe ou menores capacidades. Por outra banda, os alumnos que mostran unha especial motivación ou un grao de

coñecementos superior ó do grupo de referencia poderán realizar actividades de ampliación.

Será importante crear hábitos de traballo para que o alumnado aprenda a organizar e resolver as tarefas propostas. Para iso, ao longo das sesións

proporanse distintas actividades e graduarase a dificultade destas.

A integración do alumno en actividades en grupo terá como obxectivo centrar a atención do mesmo e reducir a pasividade.

As medidas que se terán en conta serán:

1. Adaptación de materiais didácticos e das actividades a realizar na sección bilingüe:

a. Elaboración de mapas conceptuais/ diagramas que guíen a actividade así coma a comprensión e a produción oral.

b. Creación de contextos de aprendizaxe cooperativos nos que os compañeiros máis avanzados ou expertos axuden e apoien aos alumnos con

dificultades de aprendizaxe a desenvolver as actividades propostas.

c. Crear materiais con diversos graos de dificultade.

2. Adaptación na organización da aula:

Consistirá no reforzo educativo individualizado ou en agrupamentos flexibles que permitan o reforzo colectivo dun grupo de alumnos.

As medidas adoptadas serán revisadas periodicamente e ao finalizar o curso para coñecer o grao de eficacia das mesmas.

Criterios de avaliación:

Na avaliación valoraranse os seguintes aspectos:

- Participa de forma activa nas actividades propostas.

- Colabora cos compañeiros na realización das actividades.

- Valorarase o traballo e a interese do alumnado e a súa capacidade de traballar en grupo.

Ademais dentro da avaliación teranse en conta a catro destrezas que deberá desenvolver o alumno para adquirir unha mellora na lingua inglesa.

Comprensión oral:

- Persevera nos intentos de comprender e facerse comprender en situacións comunicativas.

- Comprende e sigue as instrucións dadas polo profesor cando utiliza a lingua inglesa.

Comprensión escrita:

- Ler de xeito autónomo e comprensivo textos técnicos sinxelos (co apoio ou non do diccionario).

- Extrae información global e específica de textos de diferente grao de dificultade relacionados coa materia do módulo.

Expresión oral:

- Participa en conversacións breves producindo un discurso intelixible utilizando as estratexias comunicativas aprendidas.

- Realiza comentarios / suxerencias en lingua inglesa sobre a execución das actividades.

Expresión escrita:

- Redacta textos sinxelos incorporando o novo vocabulario e expresións técnicas aprendidas.

- Executa producións escritas en lingua inglesa con rapidez e precisión.
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10.3) Metodoloxía adaptada á situación de pandemia pola Covid

Debido á situación pandémica que estamos a vivir dende inicios do ano 2020, este curso a docencia deste módulo, que sempre tivo un carácter

enteiramente presencial, tanto na parte teórica como na práctica, desenvolverase cunha serie de particularidades.

En caso de confinamento da aula empregarase o horario espello publicado na páxina web do centro.

A continuación detallarase a metodoloxía a seguir neste curso, no caso dos diferentes escenarios (ensino presencial, semipresencialidade ou

teleformación) aos que nos podemos enfrontar, faise unha referencia ao cumprimento dos protocolos antiCovid, ao desenvolvemento das probas

de avaliación e unha aclaración sobre os criterios de avaliación.

Ao inicio de curso realizarase unha consulta sobre os medios informáticos e de conexión a Internet dispoñibles polo alumnado, co obxectivo de

poder tomar as medidas necesarias en caso de que a formación teña que ser impartida en modalidade semipresencial ou de teleformación.

METODOLOXÍA DEPENDENDO DOS ESCENARIOS DE ENSINO PRESENCIAL/ SEMIPRESENCIAL/ TELEFORMACIÓN:

Aplicaranse os protocolos antiCovid publicados na páxina web do centro respectando a normativa establecida pola Consellería de Cultura,

Educación e Universidade, a Consellería de Sanidade e os Ministerio de Educación e Sanidade; coidando os límites de aforo, a distancia

interpersoal de 1.5 metros, a limpeza e desinfección dos postos de traballo, a ventilación das aulas e laboratorios, e os grupos reducidos.

- Empregarase a Aula virtual Moodle do centro educativo (https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/) onde o alumnado disporá do

material didáctico do módulo (presentacións, apuntamentos, guións de prácticas, exercicios, cuestionarios e probas de avaliación, enlaces a

páxinas web de interese, simuladores e todos aqueles recursos que se utilizarán ao longo do curso). Tamén disporán de foros de dúbidas en cada

unidade didáctica e publicaranse nela as instrucións de cada tarefa proposta. Dende o inicio do curso o alumnado traballará na plataforma para

familiarizarse co funcionamento da mesma.

- Como complemento á Aula virtual Moodle, utilizaranse plataformas como a Google Suite e outras ferramentas educativas como Kahoot, Quizzlet,

e similares que permiten unha interacción gamificada co alumnado (especialmente importantes no caso de escenarios de non presencialidade para

fomentar a motivación do alumnado)

- Para a realización de videoconferencias empregarase a plataforma Cisco Webex ou a aplicación análoga de Google Suite no seu defecto.

De xeito xeral, durante o ensino presencial empregarase a Aula virtual e a Google Suite. No caso de escenarios de semipresencialidade ou

teleformación engadirase a estas ferramentas o uso de Cisco Webex/ Gsuite.

- En relación coas clases de exposición de contidos e resolución de cuestionarios e/ou exercicios, actividades de investigación, elaboración de

traballos ou documentación, etc. estas terán lugar na aula/ aula de informática (respectando o aforo da aula), ou simultaneamente no centro e no

domicilio mediante videoconferencia (semipresencialidade ou teleformación). Proxectarase para isto o material e compartirase a pantalla para o

alumnado que non estea presencialmente.

- En relación coa ensinanza de tipo procedimental, no escenario presencial e semipresencial, as prácticas de laboratorio desenvolveranse de xeito

presencial en grupos reducidos cumprindo co aforo dos diferentes laboratorios, gardando a distancia interpersoal, a limpeza dos postos de traballo

e a ventilación. e o alumnado deberá levar ademais dos EPI's habituais (bata e luvas) a mascarilla e unha pantalla facial se fora necesario.

Debido á necesidade de traballar en grupos reducidos, durante a realización das prácticas de laboratorio, unha parte de grupo realizará as

actividades programadas no laboratorio e o resto do grupo continuará traballando a través da Aula virtual (no centro ou dende o domicilio) segundo

a planificación de tarefas programada en cada momento pola profesora. Contémplase a posibilidade de conexión telemática por videoconferencia

con este outro grupo que non está no laboratorio e simultanear segundo a actividade ou a práctica que se estea a desenvolver.

No caso de declararse unha situación de confinamento total, na que non se podan realizar algunhas das actividades propostas nesta programación

(prácticas de laboratorio principalmente), estas actividades serán substituídas por outras que se podan desenvolver en modalidade de

teleformación, como por exemplo: emprego de simuladores, estudo de casos prácticos, tarefas de investigación, etc. e aplicarase o instrumento de

avaliación máis axeitado.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

A avaliación realizarase atendendo aos CA e aos mínimos esixibles descritos nesta programación; si ben, no caso de que a situación da pandemia

implique un confinamento total do alumnado, aplicaranse as medidas que no seu momento publique a Consellería de Cultura, Educación e

Universidade en materia de adaptación e flexibilización.

SITUACIÓN DE CUARENTENA OU CONFINAMENTO POR COVID:

-No caso de que un/ha alumno/a ou grupo de alumnos/as deba gardar corentena no seu domicilio, facilitaráselle o material didáctico necesario para

que poda continuar coa súa formación. Na medida do posible intentarase realizar teleformación simultánea ou titorías virtuais no caso de non ser

posible esta.

Facilitarase a posibilidade de recuperar as prácticas na medida do posible, e de non ser así, substituirase por unha actividade relacionada e coa

que poida acadar os mínimos esixibles asignados á actividade en cuestión.

-No caso de que a aula ou o Centro quedasen confinados, realizarase a docencia telemática polas vías descritas anteriormente.

PROBAS DE AVALIACIÓN

As probas de avaliación realizaranse presencialmente sempre que a situación sanitaria o faga posible. De non ser así, realizaranse por vía

telemática:

- Opción A: Proba proxectada por videoconferencia. Previamente o alumnado deberá asinar un documento coas instrucións da proba: proxéctase a

proba por videoconferencia, o alumno responde en folios que deberá escanear e entregar vía Moodle ou vía correo electrónico).

- Opción B: Proba de avaliación a través de cuestionarios de Moodle ou GoogleSuite (cuestións de resposta larga ou curta, opción múltiple, V/F,

etc.) .

CONCLUSIÓNS

Segundo como evolucione a situación da pandemia iranse introducindo os cambios necesarios, sempre seguindo as indicacións das autoridades

sanitarias e da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. Os escenarios aos que nos enfrontemos condicionarán a

tipoloxía da docencia impartida.

O uso da máscara é obrigatorio en tódalas actividades desenvolvidas no Centro segundo o protocolo. O alumnado desinfectarase as mans ao

entrar no centro e en cada unha das aulas ás que acceda. Seguirase, en todo caso, o Protocolo de actuación do Centro, elaborado a partires do

protocolo publicado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Gardarase, así mesmo, a distancia de seguridade e minimizarase o risco de contactos grazas á teleformación cando sexa posible e sen que se

vexa mermada a calidade da ensinanza.
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