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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 recolle como competencias do devandito técnico, manter operativos os

equipamentos e as instalacións de servizos auxiliares, consonte as normas de calidade e prevención de riscos laborais, e de protección ambiental;

xestionar o almacén do laboratorio, informando das necesidades xurdidas e cumprindo normas de calidade, prevención de riscos e protección

ambiental. Este persoal exercerá a súa actividade en empresas e laboratorios de diversos sectores onde cumpra tomar mostras, realizar ensaios

físicos, fisicoquímicos, químicos e micro biolóxicos, e manter operativos os equipamentos e as instalacións auxiliares que se orienten ao control de

calidade. Este módulo contribúe a acadar as competencias:

-Preparar as mesturas e as disolucións necesarias, cumprindo normas de calidade, prevención de riscos e seguridade ambiental.

-Realizar tomas de mostras tendo en conta a súa natureza e a súa finalidade, aplicando os procedementos establecidos.

-Preparar a mostra para a análise, seguindo procedementos normalizados e adecuándoa á técnica que cumpra utilizar.

Os principais sectores en que pode desenvolver a súa actividade son:

-Industria química, nas áreas de almacén e laboratorio de control de calidade.

-Outras industrias que requiran procesos fisicoquímicos, como son a agro alimentaria, farmacéutica, de construción, metalúrxica, mecánica,

electrónica, téxtil, transformadora de plásticos e caucho, etc.

Na contorna de Santiago de Compostela existen un número importante de empresas do sector primario (lácteo, vitivinícola, piscícola, cárnico,

acuícolas,...) e outras empresas importantes do sector secundario coma é o da transformación da madeira ou a fabricación de perfís de aluminio,

nos que o control de calidade ten un peso importante. Dentro do control de calidade inclúense as análises químicas, micro biolóxicas, físicas, e de

control da produción. O perfil técnico e profesional que acadan os técnicos de laboratorio é axeitado para a súa incorporación dentro dos diferentes

procesos de control ao redor dos citados procesos produtivos.

Este módulo incide sobre dúas das partes máis importantes dentro do laboratorio de control de calidade ao redor dun proceso produtivo: a toma de

mostras e a súa preparación para poder executar os diferentes procedementos normalizados que permitan controlar os diferentes procesos.

Asemade, estamos nunha zona onde existen laboratorios de investigación punteiros  relacionados ca USC e cunha importante infraestrutura

hospitalaria e médica, no que demandan cada vez máis especialistas capacitados para poder executar correctamente unha gran variedade de

procedementos normalizados.

A Calidade é cada vez máis un modo de traballo presente en cada vez máis actividades.

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 e

acreditación 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 unidade dedicada ó coñecemento das técnicas de trituración e disolución de mostrasAcondicionamento da
mostra

40 20

2 nesta unidade aprenderanse as operacións de tamizado filtración, decantación e centrifugaciónOperacións mecánicas
na mostra

43 20

3 unidade adicada ó estudo das operacións térmicas: destilación, evaporacionOperacións térmicas
na mostra

45 20

4 nesta unidade aprenderanse as diferentes operacións de extración e separaciónOperacións difusionais
na mostra

45 20

5 Unidade centrada en coñecer as técnicas de mostraxe tanto en sólidos coma  en líquidosMostraxe 40 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Acondicionamento da mostra 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Acondiciona mostras para a análise seguindo procedementos normalizados de traballo SI

RA4 - Realiza operacións difusionais seguindo procedementos normalizados de traballo 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 Aplicáronse os fundamentos das técnicas de pretratamento

CA1.2 Identificáronse os equipamentos necesarios

CA1.3 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

CA1.4 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido

CA1.5 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA1.6 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

CA1.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA1.8 Tratáronse ou almacenáronse os residuos, seguindo os procedementos establecidos

CA1.9 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA4.4 Realizouse o tratamento da mostra evitando contaminacións ou alteracións

CA4.5 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

4.1.e) Contidos

Contidos

 Moenda: aplicacións e procedemento. Tipos de muíños.

 Homoxeneización: tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Disolución: reactivos acuosos; fundentes.

 Mineralización: seca e húmida (a alta presión e con microondas).
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operacións mecánicas na mostra 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións mecánicas sobre as mostras aplicando os procedementos establecidos SI

RA4 - Realiza operacións difusionais seguindo procedementos normalizados de traballo NO

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 Aplicáronse os fundamentos das operacións mecánicas de tratamento de mostras

CA2.2 Identificáronse os equipamentos necesarios para as operacións mecánicas

CA2.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento

CA2.4 Realizouse a operación seguindo o procedemento establecido

CA2.5 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA2.6 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

CA2.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA2.8 Realizouse o traballo, cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA2.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

CA4.4 Realizouse o tratamento da mostra evitando contaminacións ou alteracións

CA4.5 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

4.2.e) Contidos

Contidos

 Peneiramento: fundamento da técnica, aplicacións, equipamentos e procedemento. Tipos de barutos.

 Filtración: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Decantación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Centrifugación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Operacións térmicas na mostra 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións térmicas sobre as mostras, aplicando os procedementos normalizados SI

RA4 - Realiza operacións difusionais seguindo procedementos normalizados de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións térmicas de tratamento de mostras

CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións térmicas

CA3.3 Seleccionáronse os medios e os reactivos necesarios para o procedemento

CA3.4 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

CA3.5 Realizouse o tratamento da mostra seguindo o procedemento establecido

CA3.6 Traballouse evitando contaminacións ou alteracións da mostra

CA3.7 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

CA3.8 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA3.9 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA4.4 Realizouse o tratamento da mostra evitando contaminacións ou alteracións

CA4.5 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

4.3.e) Contidos

Contidos

 Destilación: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Evaporación: fundamento da técnica, aplicacións, material e procedemento.

 Secado: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos, axentes desecantes e procedemento.

 Cristalización: fundamento, aplicacións, material, procedemento e recristalización.

 Liofilización: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Operacións difusionais na mostra 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións difusionais seguindo procedementos normalizados de traballo SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicáronse os fundamentos das operacións difusionais de tratamento de mostras

CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos necesarios para as operacións difusionais

CA4.3 Preparáronse os equipamentos e as disolucións precisas

CA4.4 Realizouse o tratamento da mostra evitando contaminacións ou alteracións

CA4.5 Limpáronse os equipamentos e realizouse o mantemento previsto

CA4.6 Recuperáronse os disolventes seguindo os procedementos establecidos

CA4.7 Tratáronse ou almacenáronse os residuos seguindo os procedementos establecidos

CA4.8 Realizouse o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Extracción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Adsorción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Absorción: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

 Intercambio iónico: fundamento, resinas e rexeneración.

 Osmose: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mostraxe 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Toma mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo SI

4.5.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 puntos de mostraxe, o número de mostras e o seu tamaño

CA1.2 Preparáronse os equipamentos de mostraxe e de ensaio in situ indicados no procedemento

CA1.3 Preparáronse os envases de recollida, en función da mostra e o parámetro que cumpra determinar

CA1.4 Executouse a técnica de mostraxe, seguindo o procedemento normalizado

CA1.5 Utilizáronse os materiais, os utensilios e os equipamentos codificados, controlando as condicións de asepsia e evitando contaminacións e alteracións

CA1.6 Realizouse o rexistro, a etiquetaxe, o transporte e o almacenamento da mostra, seguindo procedementos que aseguren a súa rastrexabilidade

CA1.7 Dispuxéronse os equipamentos de protección individual necesarios e comprobáronse as condicións de seguridade

CA1.8 Realizouse o traballo, cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos

CA1.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización dos procedementos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Problema analítico.

 Mostra. Mostra representativa.

 Plan de mostraxe.

 Consideracións estatísticas: tamaño e número de mostras.

 Tipos de mostraxe.

 Toma de mostras: técnicas de toma de mostras. Preparación de material e equipamentos de mostraxe; envases de recollida.

 Manipulación, conservación, transporte e almacenamento da mostra, segundo a súa natureza.

 Ensaios in situ.

 Fontes de erro na toma e manipulación de mostra.
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MINIMOS EXIXIBLES

-Toma de mostras

PROBLEMA ANALÍTICO, MOSTRA E MOSTRA REPRESENTATIVA.

PLAN DE MOSTRAXE, CONSIDERACIÓNS ESTATÍSTICAS (Tamaño e número de mostras).

-Tipos de mostraxe.

TOMA DE MOSTRAS: Técnica de toma de mostras.

PREPARACIÓN DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE MOSTRAXE; ENVASES DE RECOLLIDA.

MANIPULACIÓN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE E ALMACENAMENTO DA MOSTRA, SEGUNDO A SÚA NATUREZA.

ENSAIOS IN SITU.

FONTES DE ERRO NA TOMA E MANIPULACIÓN DE MOSTRA.

- Acondicionamento da mostra

MOENDA: aplicacións e procedemento. Tipos de muíños.

HOMOXENEIZACIÓN: tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

DISOLUCIÓN: reactivos acuosos; fundentes.

MINERALIZACIÓN: seca.

- Realización de operacións mecánicas na mostra

PENEIRAMENTO (clases de barutos), FILTRACIÓN, DECANTACIÓN, CENTRIFUGACIÓN: Fundamento da técnica, aplicacións, equipamentos e

procedemento.

- Realización de operacións térmicas na mostra

DESTILACIÓN e LIOFILIZACIÓN: Fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento:

EVAPORACIÓN: fundamento da técnica, aplicacións, material e procedemento.

SECADO: fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos, axentes desecantes e procedemento.

CRISTALIZACIÓN: fundamento, aplicacións, material, procedemento e recristalización.

- Realización de operacións difusionais

EXTRACCIÓN, ABSORCIÓN e EXTRACCIÓN: Fundamento da técnica, tipos, aplicacións, equipamentos e procedemento.

É fundamental que ademáis dos contidos teórico/prácticos citados con anterioridade, asemade se cumpra coa:

-APLICACIÓN das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

-LIMPEZA, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-REALIZACIÓN do 85% das prácticas do curso.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Coa finalidade de avaliar o alumnado, emitirase unha cualificación trimestral para o informe de avaliación correspondente, que será a media

ponderada das cualificacións obtidas o longo do trimestre, de acordo coas seguintes proporcións:

Probas obxectivas escritas: (65% da nota global):

a) De resposta curta

b) De escoller unha resposta entre varias

c) De unir con frecha

d) De sinalar verdadeiro ou falso, coa opción de formular correctamente os enunciados incertos

e) Resolución de problemas

    Exames prácticos: (25% da nota global):

a) Proba práctica, na que o alumnado debe realizar unha ou varias prácticas de laboratorio e/ou resolver supostos prácticos propostos pola

profesora e que serán de diferente nivel de dificultade.

 b) Folla de seguimento individualizado do alumnado (30% da nota global), para sumar esta porcentaxe o alumn@ ten que ter un mínimo dun 4

sobre 10 na media das dúas anteriores. Neste seguimento individualizado valoraranse os seguintes puntos e co seguinte porcentaxe cada un

deles:

a) Actitude (10%)

- atención, participación e empatía co grupo;

- organizar e limpar o material e a área de actividade;

- comunicación e trato fluído co grupo de traballo e coa profesora;

- aplicar as normas de seguranza e saúde laboral.

- interpretación da normativa e da bibliografía axeitada á práctica e/ou problemas que se planeen;

- organizar o traballo establecendo a secuencia e a prioridade das tarefas;

- calibrar e preparar os equipamentos seguindo as instrucións e manuais;

- realizar os cálculos e interpretar os resultados.

NOTAS ACLARATORIAS:

¿ As notas da proba escrita e o exame práctico, farán media a partir de 4 sobre 10.

¿ Os exames que non teñan parte práctica, a súa porcentaxe da nota global acumularase á proba escrita.

¿ exame de recuperación consistirá na realización dunha proba teórico - práctica. Ademais, é obrigatoria a entrega dos traballos pendentes

de cada avaliación para a súa recuperación.

¿ No boletín de notas, a nota da terceira avaliación será, tal e como se indica na normativa dos CIFP, da seguinte forma:

¿ Alumnos que xa aprobaron todo: a nota que aparece no boletín será a media correspondente aos 3 trimestres, coas notas que aparecen

reflexadas no caderno de aula do profesor, é dicir, cos decimais correspondentes, e coincidirá coa nota final.

¿ Alumnos que teñen algunha parte suspensa: nota do 1 ó 4, será indicativo de que teñen que facer algún tipo de recuperación no período

de recuperación de xuño, daquelas partes que teña suspensas.

¿ No caso de acordar que a recuperación sexa por exame ou avaliación, a cualificación nas devanditas probas será Recupera (5) /Non

Recupera (nota exame)CRITERIOS DE
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CORRECCIÓN

Nas preguntas test:

a) de escoller unha ou máis respostas entre varias,

b) de unir con frecha ou

c) de sinalar verdadeiro ou falso,

cada 3 respostas erróneas restarán unha correcta.

Nas preguntas curtas (ou longas, no seu caso):

a) a nota será proporcional a explicación correcta e completa da cuestión formulada,

b) se na resposta figuran aseveracións que non teñen que ver co que se pregunta e/ou indican erros graves de concepto, a puntuación será 0.

Nos problemas podemos atopar varias situacións:

a) problemas resoltos correctamente, a puntuación será a máxima

b) problemas ben planeados con erros de cálculo que non supoñan erro grave de concepto, descontarase un 50 % da puntuación total do

exercicio;

c) problemas ben planeados con erros de cálculo que supoñan erro grave de concepto puntuaranse cun 0.

d) problemas ben resoltos sen as unidades correspondentes descontarase un 20% da puntuación total do exercicio.

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

Realizaráse unha recuperación por cada avaliación suspensa para recuperar o trimestre.

Ao final do curso, os alumnos que non superaran o módulo realizarán e entregarán tódalas cuestións e problemas propostos resoltos e o caderno

de prácticas. A proba final consistirá nun exame da/das avaliacións suspensas, así mesmo terán que realizar o exame práctico

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

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

Ao final do curso, estos  alumnos que non superaran o módulo realizarán e entregarán tódalas cuestións e problemas propostos resoltos e o

caderno de laboratorio con tódalas prácticas. Realizarán un exame teórico sobre todos os contidos do curso así coma un examen práctico

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

Avaliárase de xeito continuo, ao mesmo tempo que se leva á práctica, imprimíndolle un carácter formativo, que permita a modificación da

programación no momento que se detecte a necesidade de axustarse á realidade da aula e do grupo.
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Ademais realizarase trimestralmente un análise do seguemento da programación cubrindo o formato correspondente implantado no centro e no

departamento para tal fin. No cal avaliarase a programación desenvolta e aqueles puntos que non se poideron desenvolver e as súas causas; así

como as melloras e trocos que debería realizar para levala a cabo correctamente.

A final de curso pasarase unha enquisa o alumnado para coñecer o grado de satisfacción, os puntos positivos e de mellora da programación de

este módulo.

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

obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación,... As conclusións desta avaliación final recolleranse nun documento que formará parte da memoria

do ciclo.

A avaliación da práctica docente terá en conta dous aspectos:

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

conceptos estudados.

-A opinión do alumnado, a través dunha enquisa a fin de curso, para valorar a opinión do alumnado.

O seguimento e a avaliación será realizada polo profesor do Módulo e nas súas conclusións terá en conta a valoración feita polo propio alumnado.

Os obxectivos desta avaliación son comprobar a eficacia e a validez desta proposta curricular, asi 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

Coa avaliación inicial trátase de establecer os coñecementos previos antes de asistir ao módulo. Distribuirase unha proba para que tódolos

membros do grupo respondan a preguntas básicas relacionadas co módulo, de xeito se poida coñecer dun modo xeral, e tamén polo miúdo, cal é a

base de partida.

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

- Adaptación aos ritmos e tempos tanto do grupo como individuais, axustando a temporalización das unidades de traballo.

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

- Crear un ambiente de traballo cooperativo, de axuda mutua, un grupo de traballo colaborativo que integre a alumnas/os con diversidade de

intereses, motivacións e capacidades.

- Propoñer diversas actividades diferenciadas en grao de dificultade e complexidade para traballar o mesmo contido.

- Fomentar no grupo un espírito de auto crítica e auto avaliación, de xeito que se promova a detección de carencias por parte dos membros da

clase.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro da dinámica xeral do proceso de ensino e aprendizaxe -na que se procurará que o alumno/a consiga unha maior capacidade de autonomía

e de xuízo, é dicir, unha maior soberanía persoal, un reforzamento da responsabilidade persoal a través da participación cívica e, polo tanto, en

constante referencia cos demais- traballaranse os seguintes contidos relacionados coa educación en valores:
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- A diversidade como un valor enriquecedor: no respecto ás ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros/as, a valoración das achegas dos

compañeiros/as e o traballo en equipo.

- A igualdade de xénero: na utilización de linguaxe non sexista, tanto oral como escrita, na análise de actividades e traballos tanto na aula como no

laboratorio ou fora do centro.

- O traballo en equipo  é fundamental para poder progresar tanto a nivel grupal coma a nivel de individuo. O desenvolvemento do traballo nun

entorno colaborativo mellora os resultados.

- Cómpre transmitir a importancia da satisfacción do traballo ben feito e perseguires o cultivo das capacidades propias mediante a realización de

actividades de reciclaxe que permitan acadar unha realización tanto a nivel profesional coma persoal.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a laboratorios das empresas do entorno abarcando distintos sectores productivos. Estas visitas, que se pretende levar a cabo ó longo do

curso, por un lado serven de enlace co entorno laboral e profesional futuro dos alumno/as e, por outro, son un complemento das actividades

puramente lectivas reforzando os contidos impartidos no centro de ensino.

Asistencia ás posibles actividades extraescolares que se organicen desde o departamento /ou o centro: conferencias, foros, visitas didácticas, etc.
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