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

A competencia xeral do título de técnico en Operacións de Laboratorio consiste en realizar tomas de mostras, ensaios de materiais, análises

fisicoquímicas, químicas e biolóxicas, aplicando procedementos normalizados e mantendo operativos os equipamentos e as instalacións de

servizos auxiliares, consonte as normas de calidade e prevención de riscos laborais, e de protección ambiental.

As competencias profesionais, persoais e sociais que este módulo contribúe a acadar son as que se relacionan segundo se describe no currículo:

a) Realizar ensaios de materiais ou fisicoquímicos, seguindo procedementos normalizados e cumprindo normas de calidade, prevención de riscos

e protección ambiental.

b) Tratar, envasar, etiquetar e xestionar os residuos, seguindo os procedementos establecidos.

c) Manter a limpeza e a orde no posto de traballo, cumprindo as normas de boas prácticas de laboratorio (BPL) e os requisitos de saúde laboral.

d) Asegurar o cumprimento das normas e as medidas de protección ambiental e prevención de riscos laborais en todas as actividades que se

realicen no laboratorio.

e) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos produtivos, actualizando os

coñecementos, utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo da vida e as tecnoloxías da información e da comunicación.

f) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, cooperando ou

traballando en equipo con diferentes profesionais no contorno de traballo.

g) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e

da súa autonomía.

h) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

i) Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso produtivo, para evitar danos nas

persoas e no contorno laboral e ambiental.

j) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

k) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na vida económica, social e cultural.

O perfil do técnico de ciclo medio en operacións de laboratorio encaixa perfectamente dentro de moitas empresas da contorna , pola

versatilidade que ten a súa formación, e porque vai a ser quen de poñer en práctica innumerables procedementos normalizados dentro dos

controis que se poden levar a cabo de xeito cotiá dentro do laboratorio de control de calidade xa sexan pertencentes a empresas ou a organismos

públicos. Dentro das empresas da cotorna hai un tecido considerable de empresas do sector primario (lácteo, vitivinícola, piscícola, cárnico,

acuícolas,...), transformación da madeira ou metalúrxico (fabricación de perfís de alumino) no que o control de calidade é imprescindible. Control de

calidade que requiren, entro outros, análise de parámetros químicos, físicos e fisicoquímicos.

Ademais do sector meramente privado, hai un importante sector público asociado a laboratorios de investigación dependentes, tanto da USC coma

do SERGAS, que poden requirir tanto técnicos superiores coma técnicos de CM de Operación de Laboratorio.

Este módulo apórtalle o técnico un coñecemento amplo no referido a maioría de ensaios fisicoquímicos, e facúltao para poder levara a cabo

procedementos normalizados de traballo.

Ademais da calidade, a normalización fai que para poder competir dentro dunha economía, cada vez máis globalizada, é preciso adecuar os nosos

procedementos a procedementos normalizados de traballo ou normas internacionais (ISO), de ámbito europeo (EN) ou dentro de España (UNE).

Como parte básica da normalización, este procedemento persegue facilitar o intercambio de bens de consumo, de xeito que o cumprimento

eacreditación de procedementos normaliados faga que a economía sexa cada vez máis competitiva.
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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 Laboratorio de ensaios fisicoquímicos, instrumentos de medida, estrutura da materiaCARACTERIZACIÓN
DA MATERIA

35 15

2 Densidade, propiedades térmicas, eléctricas e magnéticasPROPIEDADES
FÍSICAS DA
MATERIA

40 19

3 Viscosidade, tensión superficialPROPIEDADES DE
LÍQUIDOS

37 16

4 Propiedades, diagramas, determinación de puntos de ebulición e fusiónCAMBIOS DE
ESTADO

37 16

5 Ebuloscopía, crioscopía, presión osmótica, presión de vaporPROPIEDADES
COLIGATIVAS

37 16

6 Natureza e propagación da luz. Refractometría, reflexión, polarimetría, opacidade, turbidimetría e nefelometría.PROPIEDADES
ÓPTICAS

38 18
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 CARACTERIZACIÓN DA MATERIA 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a materia identificando as súas propiedades fisicoquímicas SI

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 as instalacións, os equipamentos, os materiais e a documentación técnica do laboratorio de ensaios fisicoquímicos

CA1.2 Efectuouse o mantemento das instalacións e dos equipamentos, e comprobouse o seu funcionamento

CA1.3 Definíronse as propiedades físicas e fisicoquímicas da materia, en relación coa súa estrutura e o seu estado de agregación

CA1.4 Relacionáronse as propiedades físicas cos parámetros que cumpra determinar nos ensaios de laboratorio

CA1.5 Definíronse as propiedades derivadas do diagrama de cambios de estado

CA1.6 Identificáronse as propiedades coligativas das disolucións

CA1.7 Identificáronse as propiedades ópticas, en relación cos parámetros que cumpra medir

CA1.8 Aplicouse a normativa de prevención de riscos, de protección ambiental e de clasificación de residuos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Laboratorio de ensaios fisicoquímicos: materiais, equipamentos e instalacións. Organización e documentación técnica.

 0Propiedades ópticas. Isomería.

 Mantemento do laboratorio: instalacións e equipamentos básicos. Riscos asociados. Seguridade nas actividades de funcionamento.

 Normas ambientais do laboratorio e clasificación de residuos.

 Instrumentos de medida. Medición e calibraxe. Patróns. Erros de medida.

 Estrutura da materia. Enlaces intermoleculares e intramoleculares. Estados de agregación. Propiedades.

 Propiedades físicas: densidade, térmicas, eléctricas e magnéticas.

 Diagrama de cambios de estado: propiedades derivadas.

 Propiedades coligativas das disolucións.

 Propiedades do estado líquido: viscosidade e tensión superficial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 PROPIEDADES FÍSICAS DA MATERIA 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina propiedades físicas da materia, aplicando probas estandarizadas SI

4.2.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 principios que rexen as técnicas de determinación das propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas e da densidade

CA2.2 Definíronse os parámetros físicos que cómpre determinar na materia, en relación coas súas propiedades

CA2.3 Comprobouse se os equipamentos e os instrumentos están dispoñibles, calibrados e limpos para a realización do ensaio

CA2.4 Preparouse a mostra, de acordo co tipo de proba e o equipamento que cumpra utilizar

CA2.5 Realizáronse probas para determinar a densidade e o peso específico

CA2.6 Realizáronse probas para determinar propiedades térmicas, eléctricas e magnéticas

CA2.7 Rexistráronse os resultados obtidos coas unidades de medida apropiadas

CA2.8 Procedeuse á limpeza e a ordenación dos materiais e dos equipamentos

4.2.e) Contidos

Contidos

 Métodos de determinación de densidades de líquidos e sólidos. Definición de densidade e peso específico. Tipos e unidades. Influencia da temperatura na densidade de líquidos.

 0Realización experimental de probas de magnetismo: equipamentos e procedementos normalizados.

  Mantemento e funcionamento dos equipamentos utilizados nos ensaios. Riscos asociados e medidas de seguridade. Equipamentos de protección individual.

 Determinación de densidades de líquidos con densímetros, picnómetros, balanza de Morh Westphal e tubo en U.

 Determinación de densidades de sólidos: picnómetro, balanza hidrostática, balanza e probeta.

 Densidade de sólidos porosos: densidade real e aparente.

 Cálculo da densidade de gases. Leis xerais dos gases ideais: determinación experimental. Cálculo teórico en condicións normais e experimentais.

 Determinación de propiedades térmicas: definición, sistemas de medida e unidades. Aplicación de procedementos normalizados para a determinación experimental de calores específicas de
substancias, coeficientes de dilatación e poder calorífico de substancias.
 Propiedades eléctricas: condutividade e resistividade. Unidades. Clasificación dos materiais segundo a súa resistencia.

 Métodos de determinación da condutividade eléctrica.

 Propiedades magnéticas. Magnetismo: campos e magnitudes. Tipos de magnetismo. Clasificación dos materiais polo seu comportamento no campo magnético.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 PROPIEDADES DE LÍQUIDOS 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mide propiedades de líquidos, aplicando procedementos normalizados SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Definíronse as propiedades de viscosidade e tensión superficial

CA5.2 Definíronse os tipos de viscosidade, en relación cos métodos de determinación

CA5.3 Definíronse os métodos de determinación da tensión superficial e identificáronse as súas unidades

CA5.4 Definíronse as ecuacións de aplicación práctica e identificáronse os parámetros que se vaian determinar

CA5.5 Preparouse a mostra, de acordo co tipo de proba e co equipamento que cumpra utilizar

CA5.6 Realizáronse ensaios para a determinación de viscosidades de líquidos, aplicando distintos métodos

CA5.7 Realizáronse ensaios para a determinación da tensión superficial, aplicando distintos métodos

CA5.8 Rexistráronse os resultados obtidos nas unidades apropiadas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características e propiedades dos líquidos.

 Viscosidade: definición, unidades e tipos. Variación coa temperatura.

 Aplicación experimental de métodos de determinación de viscosidades. Técnicas de ensaio segundo as características dos líquidos: Ostwald, Engler, Copa Ford, Höppler e viscosímetro
rotacional.
 Leis da viscosidade.

 Tensión superficial: definición, unidades e ecuacións de aplicación. Variación da tensión superficial coa temperatura. Lei de Tate. Capilaridade: lei de Jurin.

 Determinación da tensión superficial: técnicas de determinación. Procedementos normalizados. Equipamentos e instrumentos: estalagmómetro e tensiómetro.

 Mantemento e funcionamento dos equipamentos utilizados nos ensaios. Riscos asociados e medidas de seguridade. Equipamentos de protección individual.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 CAMBIOS DE ESTADO 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina propiedades da materia asociadas aos cambios de estado, aplicando procedementos normalizados SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os principios que rexen os cambios de estado da materia, as técnicas de ensaio e os parámetros que cumpra determinar

CA3.2 Relacionáronse os valores das propiedades de cambio de estado dunha substancia coa súa pureza

CA3.3 Acondicionouse a mostra segundo as súas características e os parámetros que se vaian determinar

CA3.4 Preparouse a proba, identificando as súas etapas e seleccionado o equipamento segundo o parámetro que se vaia medir

CA3.5 Realizáronse probas para determinar puntos de fusión

CA3.6 Purificáronse substancias mediante sublimación

CA3.7 Realizáronse ensaios de puntos de conxelación e ebulición

CA3.8 Determináronse calores de vaporización, comprobando a influencia da presión na temperatura de ebulición

CA3.9 Rexistráronse os resultados obtidos nas unidades apropiadas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Propiedades de cambio de estado: equilibrio líquido-vapor, sólido-líquido e sólido-vapor. Definición das propiedades asociadas.

 Manexo do diagrama de cambios de estado da auga a distintas presións e das propiedades derivadas.

 Determinación de puntos de ebulición e de conxelación. Calor de vaporización da auga. Calor de fusión do xeo.

 Determinación de calores de vaporización mediante Claussius-Clapeyron.

 Aplicación da sublimación á purificación de substancias.

 Mantemento e funcionamento dos equipamentos utilizados nos ensaios. Riscos asociados e medidas de seguridade. Equipamentos de protección individual.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 PROPIEDADES COLIGATIVAS 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina propiedades coligativas das disolucións, aplicando procedementos normalizados SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os principios que rexen as técnicas de ensaio na aplicación das propiedades coligativas

CA4.2 Identificáronse os parámetros que cómpre medir en función das propiedades que se vaian determinar

CA4.3 Preparouse e acondicionouse a mostra, de acordo co ensaio que se vaia realizar

CA4.4 Preparáronse os equipamentos, utilizando os medios adecuados

CA4.5 Obtivéronse pesos moleculares por aplicación da presión osmótica, ebuloscopia e crioscopía

CA4.6 Determinouse o punto de ebulición de disolucións concentradas e aplicáronse as leis correspondentes

CA4.7 Establecéronse as etapas do ensaio

CA4.8 Rexistráronse os resultados obtidos nas unidades de medida apropiadas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Disolucións en estado gasoso, líquido e sólido.

 Definición de presión de vapor, punto de ebulición, punto de solidificación e de conxelación, e presión osmótica.

 Aplicación das propiedades coligativas á determinación de pesos moleculares por ebuloscopia e crioscopía. Técnicas de ensaio. Procedementos

 Leis aplicadas ao punto de ebulición de disolucións concentradas.

 Presión de vapor: leis de Raoult e de Henry. Aplicacións.

 Diagramas de equilibrio vapor-líquido. Obtención experimental.

 Presión osmótica. Ecuación de Van?t Hoff. Determinación de pesos moleculares.

 Mantemento e funcionamento dos equipamentos utilizados nos ensaios. Riscos asociados e medidas de seguridade. Equipamentos de protección individual.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PROPIEDADES ÓPTICAS 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mide propiedades ópticas, aplicando procedementos normalizados SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Aplicáronse os fundamentos da refracción e reflexión da luz

CA6.2 Relacionouse a luz polarizada coas substancias opticamente activas

CA6.3 Caracterizáronse as constantes físicas (índice de refracción, refracción molar, reflectividade e rotación específica)

CA6.4 Relacionáronse as características dos tipos de refractómetros e os seus compoñentes co percorrido óptico

CA6.5 Definíronse os compoñentes básicos de sacarímetros e polarímetros

CA6.6 Acondicionouse a mostra segundo as súas características e os parámetros que se vaian medir

CA6.7 Determináronse constantes físicas, utilizando refractómetros e polarímetros

CA6.8 Medíronse a opacidade e a turbidez, utilizando os equipamentos apropiados en cada caso

4.6.e) Contidos

Contidos

 Natureza e propagación da luz. Refracción e reflexión. ÿngulo límite. Lei de Snell.

 Refractómetros: tipos, compoñentes e percorrido óptico.

 Medida do índice de refracción: substancias puras. Variación coa concentración e coa temperatura.

 Luz polarizada. Substancias opticamente activas.

 Polarímetros: compoñentes e tipos.

 Medida do índice de rotación específica. Variación coa temperatura.

 Opacidade: conceptos básicos. Tipos de opacímetros: aplicacións. Medida da opacidade.

 Turbidimetría e nefelometría: conceptos básicos. Diferenzas. Medida da turbidez da auga.

 Mantemento e funcionamento dos equipamentos utilizados nos ensaios. Riscos asociados e Medidas de seguridade. Equipamentos de protección individual.
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Utilizaranse como instrumentos de avaliación:

     1.A realización de actividades:

           a) probas escritas individuais, nas que se valorará non só o dominio dos contidos impartidos, senón tamén a expresión escrita, a claridade e

rigor das explicacións, a capacidade de síntese, etc. A copia nunha proba suporá a cualificación de cero puntos.

           b) traballos escritos individuais e/ou grupais, nos que se avaliará a súa presentación, a organización e a claridade dos contidos, a

adecuación dos contidos á proposta, o traballo en equipo, etc.

     2. A observación diaria do alumnado e a participación activa.

Criterios de cualificación:

      1. O 70% da nota do trimestre corresponderá á media das actividades realizadas:

           a) se se fan menos de 5 actividades, farase a media de todas elas.

           b) se se fan 5 ou máis actividades, descartarase a mellor e a peor nota e farase a media das restantes.

      2. O 30% da nota do trimestre corresponderá ao resto dos instrumentos de avaliación.

      3. A suma destas dúas notas resultará será o valor de cada trimestre con decimais: TR1, TR2, TR3.

      4. A nota da 1ª avaliación corresponderase co valor TR1 sen decimais.

      5. A nota da 2ª avaliación será o promedio (PR2) sen decimais de TR1 e TR2.

      6. A nota da 3ª avaliación será o promedio sen decimais de PR2 e TR3. Esta nota tamén será a nota final.

Para a superación do curso, esta nota final terá que ser igual ou superior a 5. Os alumnos que suspendan o curso, terán unha recuperación das

partes suspensas baseada nunha proba escrita. Esta proba será cualificada como superada ou non superada. Se a proba é superada traducirase

nun 5 na parte avaliada.

Ao alumnado que deba ir á recuperación ou á proba de perda de avaliación continua poderá solicitárselle que entreguen previamente traballos

teóricos ou prácticos desenvolvidos na aula.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

O alumnado que non aprobe o módulo na convocatoria ordinaria recibirá unha colección de exercicios e cuestións representativas que deberá

resolver, podendo preguntar cantas dúbidas se lle presenten no horario de titorización que se estableza.

As actividades de recuperación consistirán nunha proba por cada avaliación suspensa e realizaranse nas datas acordadas co profesor. Estas serán

probas escritas e estarán formadas por problemas, cuestións teóricas e exercicios prácticos.

A cualificación final será calculada como se indica no apartado 5 desta programación, sendo a nota obtida en cada proba (apto=5, non apto=nota

obtida) o valor correspondente a TR1, TR2 ou TR3 según corresponda.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles/as alumnos/as que teñan un número de faltas superior ao 10% da duración total do módulo perderán o dereito á avaliación continua,

conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2001. Isto supón a perda do dereito a examinarse nos exames de avaliación parcial

tendo que realizar un exame de avaliación final específico.

Tendo en conta que o módulo ten unha duración de 187 h (224 sesións de 50 minutos), o número máximo de faltas de asistencia para ter dereito a

avaliación continua será de 23 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 (14 sesións de 50 min.). Nel indicarase que o alumno/a perderá o dereito á avaliación

continua no módulo de acumular un 10 % de non asistencias 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.

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

extraordinaria consistirá na realización dunha proba teórica, que poderá incluír cuestións e problemas relacionados cos contidos do módulo. A

duración máxima desta proba será de 3 horas.

Para a cualificación positiva na proba de avaliación extraordinaria hai que ter un mínimo de 5 puntos (dun total de 10) en cada parte da mesma. Os

criterios de avaliación, serán os mesmos que para o resto do alumnado que se examine de forma ordinaria.

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

A avaliación non sería completa se non se incluíra a avaliación da práctica do docente. Esta  debe avaliarse de forma continua, sempre con

carácter formativo e construtivo, para poder realizar as modificacións da programación que sexan necesarias no momento que se detecte a

necesidade de axustarse á realidade da aula e do grupo.

Cada trimestre realizarase un análise do seguimento da programación no cal se avaliará a programación desenvolta e os puntos que non se

puideron desenvolver e os seus motivos, así como os cambios e melloras a levar a cabo para desenvolvela correctamente.

Ao final do curso farase unha avaliación na que se valore o grao de axuste de todos os elementos curriculares propostos nesta programación.

A avaliación da práctica docente terá en conta dous aspectos:

1) A análise persoal e con sentido crítico da marcha do curso, os resultados académicos..., comprobando se o alumnado entende e asimila os

conceptos estudados.
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Analizarase se a metodoloxía empregada e as actividades planificadas foron as adecuadas por medio da observación directa do traballo dos/as

alumnos/as e as dificultades que se atopasen.

Do mesmo xeito, poderase saber se os obxectivos e contidos propostos foron axeitados para eles/as. Só así, poderanse introducir cambios e

correccións durante o desenvolvemento do traballo da unidade didáctica sen esperar a finalizala.

2) A opinión do alumnado será fundamental e seralle pedida explicitamente, durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe, unha vez rematada

cada unidade didáctica, mediante diálogo en clase (que parte lles resultou máis difícil, cal máis interesante e útil, se o tempo foi suficiente...).

Finalmente ao concluír o curso académico seralles pasada un cuestionario onde  se lles preguntará polo traballo do docente, se entenderon as

explicacións, cando foi máis dinámica a actuación e cando lles resultou máis complicado manter a atención no traballo ou nas explicacións, tamén

exporá as dificultades atopadas durante o desenvolvemento das actividades do trimestre e dos exames e deberá realizar unha valoración do seu

propio traballo.

As conclusións deste seguimento e avaliación, realizadas polo docente e nas que deberá ter en conta a a valoración feita polo propio alumnado,

recolleranse nun documento que formará parte da memoria do ciclo.

Os obxectivos desta avaliación son comprobar a eficacia e a validez desta proposta curricular, así como propoñer modificacións de mellora de cara

ao vindeiro curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha avaliación inicial ao comezo do módulo, sen cualificación para o alumnado, para coñecer globalmente os coñecementos previos

do grupo respecto aos contidos básicos do módulo a impartir e poder determinar así o punto de partida do grupo e a disparidade de coñecementos

existentes entre o alumnado.

Asemade, ao comezo de cada unidade levarase a cabo unha avaliación de diagnóstico (mediante cuestionario, tormenta de ideas...en xeral

buscando relación co cotián, co que os rodea) para detectar os coñecementos e a motivación de partida do alumnado sobre aspectos específicos

da mesma.

É habitual neste ciclo de grao medio a diversidade no alumnado e, polo tanto, atopar alumnos/as con distinto nivel inicial e con diferentes ritmos de

aprendizaxe e diferentes dificultades ás que enfrontarse durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe. É, polo tanto, unha tarefa fundamental do

profesorado tratar de detectar esta diversidade e buscar un punto medio xusto para todos e/ou adaptar contidos por grupos de tal xeito que se

alcance o equilibrio do grupo sen que ningún/a alumno/e se desmotive polo motivo que sexa. Para axudarlles a superar estas diferencias,

prepararanse en cada unidade didáctica actividades de reforzo adaptadas ás dificultades atopadas ou novas actividades que permitan superalas e

actividades de ampliación para ser realizadas no lugar de ou xunto ás actividades de desenvolvemento de cada unidade didáctica:

O alumnado cun ritmo máis lento de aprendizaxe ou que presente máis dificultades, será atendido a través de ACTIVIDADES DE REFORZO. Esto

farase insistindo fundamentalmente nos mínimos exixibles, formulando actividades adaptadas a esas dificultades ou novas actividades que axuden

a superalas e que incidan precisamente nos conceptos básicos, modificando a metodoloxía, materiais e agrupamentos, para que así alcancen os

resultados de aprendizaxe propostos aumentando a súa autoestima, motivación e interese pola materia.

Do mesmo xeito, para os alumnos/as que avancen máis rápido na realización e comprensión das actividades propostas se lle exporán

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN daqueles aspectos que desperten o seu interese,incluiranse actividades de investigación que amplíen e traten

con maior profundidade aspectos dos temas tratados ou que os completen  por indicación do profesorado ou ben a proposta dos/as propios/as

alumnos/as, problemas ou supostos de maior dificultade¿ e todas aquelas que se consideren oportunas, nas que poida poñer en xogo a súa

creatividade, aumentar a súa motivación, a súa capacidade cognitiva e a súa autoestima.

Polo tanto é tarefa fundamental do docente DETECTAR esta diversidade e atendela, MOTIVANDO ao alumnado para axudarlle a acadar ou

perfeccionar con éxito tódolos resultados de aprendizaxe contidos no módulo.

Se se dese o caso de que no grupo existira outro tipo de necesidades educativas especiais, a programación sería adaptada para dar cabida de

forma axeitada a estas necesidades, sempre buscando a accesibilidade e adaptación de todo o  alumnado que acceda ao ciclo.
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Para atender estas necesidades educativas de apoio contarase, na medida que sexa posible, coa colaboración do departamento de orientación do

centro.

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

Para atender as necesidades daquel alumnado que non responde globalmente aos obxectivos programados elaboraranse máis actividades de

reforzo ou ampliación como as vistas, e terá á súa disposición a posibilidade de recibir explicacións individualizadas por parte do docente fóra das

horas de clase que serán acordadas entre ambos,sempre que mostre interese e esforzo por aprender.

Para lograr a adaptación de cada un dos/das alumnos/as ao grupo deberase ter en conta:

1. Intereses do alumnado sen perder de vista a funcionalidade das aprendizaxes.

2. Adaptar a materia aos ritmos do grupo e individuais, axustando a temporalización das unidades de traballo e propoñendo actividades

diferenciadas en grao de dificultade e complexidade.

3. Crear un ambiente de traballo cooperativo, en grupo, de axuda mutua que integre ao conxunto do alumnado con diversidade de intereses,

motivacións e capacidades.

4. Motivar continua e diariamente a todo o alumnado propoñendo unha metodoloxía na que o/a alumno/a  é o centro da mesma, de xeito que se

sinta importante e participante directo  no proceso de ensinanza-aprendizaxe , e non un mero espectador que recibe información

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educar en valores significa estender o alcance da educación de xeito que non se limite á ensinanza e a aprendizaxe de materias, habilidades e

temarios, propoñendo metas relacionadas co ámbito moral e o civismo, con obxectivo final de formar persoas responsables: UNHA

OPORTUNIDADE PARA TODOS.

Dentro da dinámica xeral do proceso de ensino e aprendizaxe traballaranse os seguintes contidos relacionados coa educación en valores:

- RESPECTO AOS DEREITOS E LIBERDADES, A DIVERSIDADE E A INTERCULTURALIDADE: respecto ás ideas, opinións e ideoloxías dos

compañeiros/as,valoración do traballo en equipo sen deixar que ninguén sexa desprezado ou illado, participación en actividades de convivencia

que o centro desenvolva...

- IGUALDADE EN CANTO A IDENTIDADE DE XÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL OU EXPRESIÓN SEXUAL:  uso de linguaxe non sexista, tanto

oral coma escrita, na análise de actividades e traballos tanto na aula coma no laboratorio ou fóra do centro, reparto igualitario de tarefas, non de..

- SAÚDE LABORAL E MEDIOAMBIENTE: xestión dos residuos que xeramos no laboratorio, uso racional da auga e a enerxía e educación para a

saúde, aprendendo a manipular correctamente produtos químicos e materiais diversos que se empregan a diario nas prácticas. Así evitaremos

accidentes que poidan danar a nosa saúde e a dos/das compañeiros/as.

- FOMENTO DO ESPÍRITU EMPRENDEDOR DO ALUMNADO nas actividades de laboratorio, especialmente xa coñezan as técnicas de ensaio e

análise, para que propoñan e poñan en marcha, dentro das súas posibilidades, outros métodos alternativos.

- Será obrigado o USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN ( TICs) para a aprendizaxe por investigación tanto

individual como en grupo (busca de información a través de recursos na web,..)  e realización e presentación de contidos e actividades . As

exposicións do profesorado (ordenador, proxector de vido, simulacións virtuais, contidos multimedia...) e tamén se usará para o intercambio de

documentos entre a profesora e o/a alumno/a a través da aula virtual (Moodle, por exemplo).

Deste xeito fomentarase a APRENDIZAXE ACTIVA  e AUTÓNOMA , a RESPONSABILIDADE DE PERSOAL, o TRABALLO EN GRUPO,as

NOVAS TECNOLOXÍAS, o RESPECTO  e a TOLERANCIA.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares deben contribuír a lograr unha formación PLENA  e INTEGRAL do alumnado, potenciando os

valores anteriormente vistos e a motivación do mesmo .
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Propóñense as seguintes actividades:

a) VISITAS A LABORATORIOS de empresas do entorno do centro, abarcando distintos sectores produtivos, na medida do posible. Estas visitas,

que se pretenden levar a cabo ao longo do curso, serven como medio motivador do alumnado que poderá comprender a utilidade dos contidos que

lles están sendo impartidos (veranse reforzados) asi como enlace co entorno laboral e profesional futuro.

b) OUTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES organizadas polo departamento e/ou centro, de interese educativo e persoal: foros, charlas e

visitas didácticas, conferencias, participación no día da Ciencia do centro, participación nalgún concurso convocado por organismos...

10.Outros apartados

10.1) Medidas extraordinarias

A metodoloxía que se vai a empregar é seguinte:

 - Explicarase empregando unha presentación que estará dispoñible na aula virtual cada unha das unidades didácticas.

 - Propoñeranse actividades aos alumnos para traballar individualmente os contidos de cada unidade.

 - As actividades corrixiranse na aula e as que indique o profesor entregaranse a través da aula virtual.

 - Propoñeranse traballos en grupo e nalgúns casos exposición dos mesmos.

 - O profesor intentará dar unha previsión semanal da planificación das clases.

Todas estas previsións están suxeitas a posibles cambios debido a situación incerta na que nos atopamos motivada pola Covid.

En caso dun posible confinamento establécense as seguintes pautas para levar a cabo as clases virtuais a través de Moodle, Webex ou Gsuite:

 - A docencia continuará a través de clases virtuais.

 - Empregaranse clases on-line, vídeos sobre os contidos, foros e calquera outra ferramenta que poida resultar útil.

 - Rógase aos alumnos que cando o profesor o requira acendan a cámara web para poder ter contacto visual en aquelas tarefas nas que sexa

recomendable.

 - O profesor tentará dar unha previsión semanal da planificación das clases virtuais.
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