
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sardiñeira 2021/202215027770 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

QUI Química industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSQUI02Química Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0189 Reactores químicos 82021/2022 168140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JESÚS MIGUEL MOLDES PEÑAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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.

O módulo profesional de reactores químicos contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de produción e transformación, protección

ambiental, prevención e seguridade laboral, e mantemento de equipamentos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse nos procesos de:

- Control do procesos de reacción en industria química.

- Control do comportamento dos catalizadores no proceso químico industrial.

- Control de procesos de separacións electroquímicas.

- Xestión do funcionamento dos biorreactores.

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

- Descrición dos equipamentos de reacción química.

- Supervisión das operacións de posta en marcha, condución e parada dos equipamentos, mantendo as condicións de seguridade e

ambientais.

- Verificación das operacións de mantemento básico dos equipamentos.

- Control das operacións de reacción.

- 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 aspectos contaminantes e o seu tratamento.

- Detección de fallos ou desaxustes na execución das fases do proceso mediante a verificación 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 Principios e leis da reacción química. Clasificación das reaccións. Balances de materia con reaccións química.Principios básicos da
reacción química

31 17

2 Estudio do equilibrio e o seu desprazamento. Balances de materia con reaccións de equilibrio.Equilibrio químico 24 15

3 Balances de enerxía en procesos.Transferencia de
enerxía nas reaccións
químicas

25 10

4 Factores que afectan á velocidade de reacción.Cinética química. 20 10

5 Principais catalizadores industriais.Catalizadores 10 5

6 Reaccións químicas e enerxía eléctrica. Aplicacións da electroquímica.Electroquímica 23 15

7 Principais reactores industriais.Reactores químicos 20 15

8 Biorreacións.Principais biorreactores industriais.Biorreactores. 15 13
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios básicos da reacción química 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla procesos de reacción, para o que analiza as variables implicadas. 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 Determináronse os principios e as leis da reacción química.

   CA1.1.1 Determináronse os principios e as leis da reacción química, de forma teórica

   CA1.1.2 Determináronse os principios e as leis da reacción química, de forma experimental

CA1.3 Identificáronse as características do proceso de fabricación continuo e descontinuo.

CA1.4 Enumeráronse as reaccións químicas máis salientables no proceso de fabricación.

CA1.5 Establecéronse os balances de materia e enerxía para calcular o rendemento.

   CA1.5.1 Establecéronse os balances de materia para calcular o rendemento.

  CA1.14 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente

    CA1.14.1 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD1

4.1.e) Contidos

Contidos

 Principios e leis da reacción química. Clasificacións das reaccións químicas.

 Balances de materia e enerxía en sistemas reactivos.

   Balances de materia en sistemas reactivos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equilibrio químico 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla procesos de reacción, para o que analiza as variables implicadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Establecéronse os balances de materia e enerxía para calcular o rendemento.

CA1.6 Describiuse como afectan os factores que modifican o equilibrio químico.

   CA1.6.1 Describiuse, de forma teórica, como afectan os factores que modifican o equilibrio químico

   CA1.6.2 Describiuse, de forma práctica, como afectan os factores que modifican o equilibrio químico

  CA1.14 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente

    CA1.14.2 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD2

4.2.e) Contidos

Contidos

 Equilibrio químico.

 Balances de materia e enerxía en sistemas reactivos.

   Balances de materia en sistemas reactivos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Transferencia de enerxía nas reaccións químicas 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla procesos de reacción, para o que analiza as variables implicadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Establecéronse os balances de materia e enerxía para calcular o rendemento.

   CA1.5.2 Establecéronse os balances de enerxía para calcular o rendemento.

  CA1.11 Realizáronse estudios da espontaneidade de procesos.

  CA1.12 Realizáronse cálculos de entalpías de reacción, de formación, de combustión e de disolución.

  CA1.14 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente

    CA1.14.3 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD3

4.3.e) Contidos

Contidos

 Entalpía de reacción, formación, combustión e disolución

 Balances de materia e enerxía en sistemas reactivos.

   Balances de enerxía en sistemas reactivos.

 Espontaneidade de procesos
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Cinética química. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla procesos de reacción, para o que analiza as variables implicadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os fundamentos da cinética de reacción.

  CA1.13 Estableceuse a ecuación da velocidade de reacción dunha reacción química

    CA1.13.1 Estableceuse de forma teórica a ecuación da velocidade de reacción dunha reacción química

    CA1.13.2 Estableceuse de forma experimental a ecuación da velocidade de reacción dunha reacción química

  CA1.14 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente

    CA1.14.4 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD4

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cinética química.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Catalizadores 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona catalizadores en relación coa reacción do proceso químico industrial. SI

4.5.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 catalizadores.

CA2.2 Describíronse as aplicacións dos catalizadores.

CA2.3 Analizouse o comportamento do catalizador no proceso.

CA2.4 Determinouse a influencia do catalizador no rendemento da reacción.

   CA2.4.1 Determinouse teóricamente a influencia do catalizador no rendemento da reacción

   CA2.4.2 Determinouse experimentalmente a influencia do catalizador no rendemento da reacción

CA2.5 Determinouse a vida útil do catalizador.

CA2.6 Describíronse as técnicas de recuperación e rexeneración do catalizador.

 CA2.7 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD5

4.5.e) Contidos

Contidos

 Comportamento dos catalizadores.

 Catálise e catalizadores.

 Tipos de catalizadores.

 Rexeneración de catalizadores. Rendemento da reacción.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Electroquímica 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Controla os procesos de separacións electroquímicas tendo en conta a interacción entre a corrente eléctrica e a reacción química. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionouse a corrente eléctrica co desprazamento iónico dunha reacción.

   CA3.1.1 Relacionouse teóricamente a corrente eléctrica co desprazamento iónico dunha reacción

   CA3.1.2 Relacionouse experimentalmente a corrente eléctrica co desprazamento iónico dunha reacción

CA3.2 Describíronse as celas electroquímicas cos seus elementos constituíntes.

   CA3.2.1 Describíronse as celas galvánicas cos seus elementos constituíntes.

   CA3.2.2 Describíronse as celas electrolíticas cos seus elementos constituíntes.

CA3.3 Aplicouse a electroquímica a procesos de fabricación, purificación de produtos químicos e recubrimentos protectores contra a corrosión.

   CA3.3.1 Aplicouse a electroquímica a procesos de recubrimentos protectores contra a corrosión.

   CA3.3.2 Aplicouse a electroquímica a procesos de purificación de produtos químicos.

   CA3.3.3 Aplicouse a electroquímica a procesos de fabricación.

CA3.4 Caracterizáronse as reaccións secundarias que se poidan producir durante o fenómeno da electrólise.

CA3.5 Analizouse a influencia da temperatura e da concentración nas separacións electroquímicas.

CA3.6 Estableceuse a secuencia de operacións para a posta en marcha e parada dos equipamentos.

CA3.7 Organizouse a área de traballo para a realización do mantemento de primeiro nivel nos equipamentos.

CA3.8 Verificouse o correcto funcionamento dos equipamentos.

CA3.9 Validouse a orde, a limpeza e a seguridade dos equipamentos.

CA3.10 Validáronse os rexistros de datos e das continxencias xurdidas.

  CA3.11 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD6

4.6.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Reaccións electroquímicas.

 Celas electroquímicas: celas galvánicas e electrolíticas.

   Celas electroquímicas: celas galvánicas.

   Celas electroquímicas: celas electrolíticas.

 Aplicacións industriais das técnicas de separación electroquímicas (purificación de produtos, corrosión electroquímica, tratamento de augas, etc.).

   Aplicacións industriais das técnicas electroquímicas á corrosión.

   Aplicacións industriais das técnicas de separación electroquímica á purificación de substancias.

   Aplicacións industriais das técnicas de separación electroquímica á obtención de produtos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Reactores químicos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla procesos de reacción, para o que analiza as variables implicadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse as características do proceso de fabricación continuo e descontinuo.

CA1.4 Enumeráronse as reaccións químicas máis salientables no proceso de fabricación.

CA1.7 Describíronse os tipos de reactores, en atención ás características do proceso e aos elementos construtivos.

CA1.8 Determináronse as condicións iniciais de reacción.

CA1.9 Estableceuse a secuencia de operacións para a posta en marcha e a parada dos equipamentos de reacción.

CA1.10 Tomáronse as medidas correctoras necesarias para restablecer a normalidade do proceso e reducir as perdas de produción, cando se presentaran situacións imprevistas.

  CA1.14 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente

    CA1.14.5 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD7

4.7.e) Contidos

Contidos

 Reactores.

 Variables de reacción.

 Operacións de posta en marcha e parada de reactores.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Biorreactores. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla as biorreaccións, para o que analiza os microorganismos intervenientes e a súa función. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Determinouse a influencia da temperatura e a reacción de transformación dos microorganismos.

CA4.2 Valorouse a importancia na biorreacción da velocidade de axitación, a concentración de nutrientes, o pH, etc.

CA4.3 Describíronse os tipos de biorreactores e os seus elementos constituíntes.

CA4.4 Describíronse as principais aplicacións industriais dos biorreactores.

CA4.5 Establecéronse as medidas preventivas para evitar a contaminación producida polos produtos derivados da biorreacción.

CA4.6 Estableceuse a secuencia de operacións para a posta en marcha e a parada dos biorreactores.

CA4.7 Organizouse a área de traballo para a realización do mantemento de primeiro nivel nos biorreactores.

CA4.8 Rexistráronse as anomalías de funcionamento dos biorreactores para establecer as súas necesidades de mantemento.

CA4.9 Verificouse o correcto funcionamento dos biorreactores.

CA4.10 Validouse a orde, a limpeza e a seguridade dos biorreactores.

  CA4.11 Describíronse as principais aplicacións da biotecnoloxía.

  CA4.12 Trabállase na aula e involúcrase nas actividades propostas polo docente_UD8

4.8.e) Contidos

Contidos

 Introducción á biotecnoloxía.

 Biorreaccións.

 Tipos de biorreactores.

 Factores que inflúen nos procesos biolóxicos industriais.

 Aplicacións dos biorreactores na industria química: procesos farmacéuticos, tratamentos de verteduras e outras aplicacións.
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As notas para cada avaliación e para o módulo, obteranse mediante unha rúbrica. O funcionamento da rúbrica será o seguinte:

VALORACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS (VUD) IMPARTIDAS NO INSTITUTO:

Todas as Unidades Didácticas (UD) terán unha cualificación entre 0 e 10 puntos. A nota final de cada UD obterase da seguinte forma:

     * O 70% corresponde á nota da proba escrita (valorada de 0 a 10 puntos). Os alumnos deberán obter unha nota mínima de 4 para que esta nota

sea tomada en consideración á hora de facer o cálculo da valoración da UD (VUD).

     * O 20% mediante unha táboa de observación das prácticas (valoradas de 0 a 10 puntos).

     * O 10% mediante unha taboa de observación do traballo diario na clase (valorado de 0 a 10 puntos).

No caso de non haber prácticas nunha UD, a porcentaxe repartirase entre a proba escrita e o traballo diario. Desta forma, o 80% correspondería á

proba escrita e o 20% correspondería ó traballo diario.

Exemplo: Se un alumno obtén na UD 1, un 5,2 na proba escrita, un 7 nas prácticas e un 6 no traballo diario, a sua nota será: VUD = 5,2*0.7 + 7*0.2

+ 7*0.1 = 5.74

A nota para superar cada UD é de 5. Todas as UD DEBERÁN ser SUPERADAS para poder superar o módulo.

No caso de non superar unha UD, o alumno deberá realizar unha proba extraordinaria ó final do curso, consistente nos CAs non acadados.

VALORACIÓN DO MÓDULO

Sumaranse as NUD de cada UD. Dita NUD obterase multiplicando as VUD polo peso da UD, indicado no apartado 3.a da presente programación,

en tanto por un.

Exemplo: no caso do alumno anterior e para a UD1, NUD = VUD * peso UD = 5,74 * 0.06 =0.344 (puntos obtidos na UD 1).

VALORACIÓN DE CADA AVALIACIÓN

Para calcular a nota de la evaluación, sumaremos los porcentajes de peso de cada UD, indicados en el punto 3.a (Sum%)

Nota avaliación = suma NUD x 100 / Sum%.

Explicación: Os primeiros 4 temas suman unha porcentaxe do 52%. Polo que un alumno que obteña un 10 só podería chegar a obter 5,2 puntos.

Pero estes puntos son sobre o total do módulo, non sobre a avaliación. É por esta razón que se fará unha regla de tres, levando a porcentaxe do

52% ao 100%.

CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DAS DIFERENTES PROBAS

1. A realización de probas escritas, 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.

2. A elaboración do caderno de laboratorio ou PNTs e os resultados obtidos nas experiencias (cando proceda).

3. A observación diaria dos alumnos na aula e/ou no laboratorio, onde demostrarán que saben traballar en equipo, son limpos e ordenados e

cumpren as normas de seguridade, ambientais e de hixiene.

4. A asistencia, puntualidade e participación activa.

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

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

AS PROBAS ESCRITAS PODERÁN CONSTAR DE:

     * Teoría: Preguntas curtas: de completar, cuestións teóricas, de razonar.. etc.

     * Práctica:

          - Problemas.

          - Explicación de procedemento práctico (dalgunha práctica elaborada no laboratorio).

Tanto as preguntas curtas teóricas como os problemas e as preguntas de procedementos prácticos avaliaranse de forma que os erros de concepto

considerados graves anulan a pregunta, cada erro de concepto leve anula a metade da puntuación do problema.

Un alumno que sexa cazado copiando nun exame ou cunha "chuleta" será expulsado do mesmo e a súa calificación na dita proba será de 0.

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

Os alumnos con UD's suspensas, deberán presentarse, ó final do curso, no período adicado a tal fin, a unha proba extraordinaria.

Dita proba consistirá nun exame escrito e/ou unha proba práctica, sobre os CA's non superados. Os exercicios a resolver, terán un valor idéntico

ao que tiñan nas probas parciais, de tal forma que a nota acadada nesta proba, sustituirá á acadada na proba anterior, recalculando a nota do

exame. Exemplo:

Exame de equilibrio químico. O alumno aproba a teoría pero falla nos exercicios de prácticas que valen 6 puntos. Na proba extraordinaria, fará un

exame que valerá 6 puntos e soamente consistirá en exercicios de equilibrios químicos. A nota acada sustituirá aos 6 puntos da primeira proba,

recalculando a nota do exame e, por tanto, da UD e do módulo.

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

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

teórico/práctica que non é posible impartir no cento, polo tanto, a non asistencia de forma non xustificada, terase en conta para o cómputo da pérda

da avaliación continua.

Os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua, terán dereito a unha recuperación ao remate do curso. Dita proba poderá consistir:

     * Nunha práctica de laboratorio escollida ao chou entre aquelas que non fixo durante o curso.

     * Nunha proba escrita sobre os CAs non acadados durante o curso.

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

Seguemento da programación: Ao rematar cada UD, farase o seguemento do cumprimento da programación e faranse os axustes necesarios en

caso de desviación

A avaliación da práctica docente terá en conta dous aspectos:

- O análise persoal e con sentido crítico da marcha do curso, os resultados académicos comprobando se o alumnado entende e asimila os

conceptos estudiados.

- A opinión do alumnado, a través dunha enquisa a fin de curso, para valorar a opinión do alumnado.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realización dunha enquisa ante toda a clase, preguntando sobre o coñecemento de conceptos básicos do ciclo e temas relativos ó módulo a

impartir.

Tamén recollerase información sobre os problemas que teñan os alumnos a nivel personal, físico ou cognitivo que lles afecten á hora de seguir o

ritmo da clase con normalidade.

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

No caso de detectar estudantes con problemas que requiran unha atención especial do profesorado, o titor do ciclo informará ao Dpto. de

Orientación para que dicte as instruccións ou recomendacións necesarias, co fin de axudar a esos estudantes a superar o módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo do curso, facerase tamén referencia a uns temas que impregnan todas as unidades e que deben ser considerados como contidos

educativos, con eles pretendese fomentar nas alumnas e alumnos o espíritu crítico e unha serie de valores que lles permitan comprender e

adaptarse a esta sociedade, á vez que adoptar pensamentos, actitudes e posturas que conduzcan a unha mellora da mesma. Neste curso

trataranse os seguintes:

- Educación Ambiental: Perséguese que os alumnos se conciencien dos problemas medio-ambientais, desenrolando actitudes e accións de

conservación e mellora do medio.

- Educación para a Saúde e a seguridade: Con este tema inténtase que os alumnos reflexionen sobre aspectos que inciden no mantemento dun

bon estado de saúde e seguridad laboral, tanto física como mental.

Además, preténdese que colaboren activamente na construcción dun clima laboral ordeado e distendido que favoreza a saúde mental tanto

individual como grupal eliminando o estrés.

- Educación para a Igualdade de oportunidades entre os sexos: Transmitiráselle aos alumnos a necesidade de non facer ningún tipo de

discriminación polo feito de ser home ou muller, podendo uns e outros realizar calquera tipo de actividade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividades complementarias á formación que os alumnos reciban, poderánse realizar visitas a empresas e charlas formativas relacionadas

co módulo impartido.

Desta forma, obtense unha visión máis real que suscita a motivación dos alumnos, completando así a súa formación.
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