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

Estes alumnos exercerán a súa actividade en empresas ou laboratorios de distintos sectores onde cumpra realizar ensaios físicos e fisicoquímicos,

e análises químicas e instrumentais en materias e en produtos orientados ao control de calidade e a investigación, así como naqueles en que sexa

preciso realizar probas microbiolóxicas e biotecnolóxicas en áreas ambientais ou de alimentaria, entre outras.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Analista de laboratorios de titularidade pública ou privada.

- Analista de laboratorio químico.

- Analista de laboratorio microbiolóxico.

- Analista de laboratorio de materiais.

- Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.

- Analista de laboratorio de industrias transformadoras.

- Analista de centros de formación, investigación e desenvolvemento.

- Analista microbiolóxico/a de industrias alimentarias, empresas ambientais e industrias biotecnolóxicas.

- Analista microbiolóxico/a de augas potables e residuais

- Analistas de control microbiolóxico da industria farmacéutica.

- Analista de materias primas e acabamentos.

- Técnico/a en control de calidade en industrias de manufacturas diversas.

- Técnico/a de ensaios de produtos de fabricación mecánica.

- Técnico/a de ensaios de materiais de construción.

3. A competencia xeral deste titulo consiste en organizar e coordinar as actividades de laboratorio e o plan de mostraxe, realizando todo tipo de

ensaios e análises sobre materias e produtos en proceso e acabados, orientados á investigación e ao control de calidade, así como interpretar os

resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no laboratorio.

4.  Este módulo profesional, Analises Químicas, conten a formación necesaria para desempeñar a función de control e aseguramento da calidade

na aplicacion de técnicas clásicas de análises: análise cualitativo, identificación dos compoñentes dunha mostra, e análise cuantitativo (volumétrico

e gravimétrico), e a de prevención e seguridade laboral e ambiental.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Laboratorios de análise de auga.

- Laboratorios clínicos.

- Laboratorios de control de calidade da industria transformadora (alimentaria, enerxética, química, téxtil, etc.).

- Laboratorios de l+D+i.

A formación do modulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do ciclo:

a) Identificar e caracterizar os produtos que se deban controlar, analizando a documentación específica asociada, para seleccionar o método de

análise máis axeitado.

b) Seleccionar os materiais e os equipamentos necesarios, e relacionar as súas características co tipo de análise que se vaia realizar, para os

preparar e os manter nas condicións establecidas.

c) Identificar as técnicas analíticas e analizar as súas vantaxes e as súas aplicacións, para realizar ensaios e análises.

d) Analizar e interpretar os datos obtidos, e identificar as técnicas de presentación de resultados, para avaliar a validez destes.

e) Avaliar os datos obtidos da análise, redactar os informes técnicos correspondentes e rexistralos nos soportes establecidos.

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

no laboratorio.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

g) Manter a limpeza e a orde no lugar de traballo, e cumprir as normas de competencia técnica e os requisitos de saúde laboral.

h) Efectuar consultas á persoa axeitada cando cumpra, saber respectar a autonomía das persoas subordinadas e informar cando sexa

conveniente.

As competencias que se pretenden acadar nestes módulos entroncan perfectamente co entorno productivo do contorno de Santiago de

Compostela debido a que:

¿ Existen un número importante de empresas do sector primario (lácteo, vitivinícola, piscícola, cárnico, acuícolas,...) no que o control de

calidade no que se incúen as análises químicas, microbiolóxicas, físicas, etc., se fan imprescindibles.

¿ Por outra banda estamos nunha zona onde existen laboratorios de investigación punteiros directa ou indirectamente relacionados ca USC,

no que demandan cada vez mais éstes especialistas, con investigación en campos como a edafoloxía, medioambiente, o auga, o aires, os novos

materiais para distintos sectores, agricultura, gandería, piscifactorías, enerxías renovables, o naval, a automoción, madereiro,...

¿ Cabe destacar tamén, que a globalización da economía mundial, obriga a facer uns controis de calidade, que permitan dar confianza para

exportar e importar os productos, tanto materias primas como transformados, o que fai esta titulación imprecindible, para entrar de forma

competitiva nos diferentes mercados.

E por outra banda, suliñar que o feito de ser membros da Unión Europea, nos obriga a ter uns standars de calidade armonizados coa legislación da

UE, para todolos productos e materias primas ou manufacturas que produzcamos e consumamos aquí.
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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 Avaliación dos resultados obtidos da análise dunha mostra e posterior aplicación de técnicas estadísticas para
asegurar o nivel de garantía sobre o resultado final.

Tratamento e
interpretación de datos
na análise química

10 5

2 Coñecemento das instalacións do laboratorio, a calidade dos materiais e os reactivos; as precaucións, as
nocións mínimas de Seguridade e primeiros auxilios, e as operacións básicas do laboratorio: medida de masa
e volume indispensable para a realización das prácticas propostas.

Substancias químicas,
material e operacións
unitarias na química
analítica.

20 5

3 Estudo dos compoñentes dunha disolucións e relacionar as diferentes unidades de concentración ca súa
aplicación práctica. Saber preparar a nivel de laboratorio solucións e dilucións habituais de traballo, cumprindo
as normas de seguridade e respeto polo medio ambiente.

Preparación de
disolucións

30 15

4 Estudo das reaccións químicas inorgánicas e os aspectos cualitativo e cuantitativos das mesmas, que
entroncan cos cálculos necesarios dos equilibrios químicos inorgánicos.

Estequiometría e
equilibrio químico

30 15

5 Estudo e aplicación de ensaios experimentales co fin de identificar os compoñentes dunha mostra.Métodos de análise
cualitativa

20 10

6 Estudo e aplicación de métodos de análises para cuantificar o volume dunha disolución de concentración
coñecida que se necesita para reaccionar completamento co analito.

Análise cuantitativa:
Métodos de análise
volumétrica.

130 25

7 Estudo e aplicación de métodos cuantitativos de análise onde determínase a masa dun composto puro que
está relacionado co analito.

Análise cuantitativa:
Métodos de análise
gravimétrico.

30 15

8 Estudo da química do carbono, a súa formulación, os distintos tipos de reaccións e reactivos e todos aqueles
aspectos que poidan influír na forma de reaccionar dun composto orgánico e a realización de ensaios sinxelos,
de sínteses e recoñecemento de grupos funcionais.

Introdución á química
orgánica

50 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Tratamento e interpretación de datos na análise química 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Establecéronse os criterios de aceptación ou rexeitamento dos resultados obtidos.

CA5.2 Analizáronse os datos obtidos en relación cos criterios previamente definidos de aceptación ou rexeitamento dos resultados.

CA5.5 Deducíronse as cifras significativas que deba incluír o resultado final.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Establecemento de criterios de aceptación e rexeitamento de datos.

 Representación gráfica e cálculos estatísticos.

 Valoración de erros e cifras significativas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Substancias químicas, material e operacións unitarias na química analítica. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA2 - Prepara disolucións, e xustifica cálculos de masas e concentracións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os reactivos atendendo á súa natureza química e á súa pureza.

CA1.6 Aplicáronse as operacións básicas necesarias nos procesos analíticos.

CA1.7 Aplicáronse criterios de orde e limpeza na preparación de equipamentos e materiais.

CA2.5 Calibráronse os aparellos e os materiais segundo normas estandarizadas e de calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Laboratorio químico: organización, limpeza e orde.

 Reactivos químicos: precaución no seu emprego.

 Manexo de fichas de datos de seguridade.

 Calibraxe de aparellos volumétricos.

 Medidas de masas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Preparación de disolucións 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara disolucións, e xustifica cálculos de masas e concentracións. 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 Calculáronse as masas e as concentracións dos reactivos implicados nunha reacción dada aplicando as leis químicas.

CA2.2 Expresáronse as concentracións de disolucións en distintas unidades.

CA2.3 Seleccionáronse os materiais volumétricos e os reactivos necesarios para preparar disolucións coa concentración requirida.

CA2.4 Identificáronse as reaccións que teñen lugar.

CA2.7 Aplicáronse as normas de calidade, saúde laboral e protección ambiental en todo o proceso de preparación de disolucións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Concentración dunha disolución.

 Cálculo de concentracións.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Estequiometría e equilibrio químico 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Definiuse o concepto de equilibrio químico e describíronse os factores que afectan ao seu desenvolvemento.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Reaccións químicas.

 Estequiometría.

 Velocidade de reacción. Equilibrio químico.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Métodos de análise cualitativa 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Seleccionáronse probas de identificación de analitos en relación coas súas propiedades químicas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Análise química: tipos.

 Reaccións químicas.

 Análise cualitativa por métodos directos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Análise cuantitativa: Métodos de análise volumétrica. 130

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA2 - Prepara disolucións, e xustifica cálculos de masas e concentracións. NO

RA3 - Aplica técnicas de análise cuantitativa, e xustifica os tipos de reaccións que teñen lugar e as súas aplicacións nas devanditas análises. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse as reaccións químicas en relación coas súas aplicacións analíticas.

CA1.5 Explicáronse as reaccións que teñen lugar nunha análise química e as súas características.

CA2.6 Valorouse a disolución fronte a un reactivo de referencia normalizado.

CA3.1 Enunciáronse os fundamentos das técnicas de análise química cuantitativa.

CA3.2 Seleccionouse a técnica acaída ao tipo de mostra, á cantidade, á concentración e á matriz.

CA3.3 Establecéronse secuencias e determináronse etapas críticas para planificar o traballo.

CA3.4 Elixíronse correctamente os reactivos indicadores, tendo en conta as reaccións que teñen lugar.

CA3.5 Realizáronse análises gravimétricas e volumétricas, e relacionáronse estes métodos coas técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan.

CA3.6 Determináronse os puntos de equivalencia dunha valoración por diversos métodos gráficos.

CA3.7 Utilizáronse probas de contraste e probas en branco, e asociáronse aos erros analíticos e á súa redución.

CA5.3 Obtívose a concentración final do analito a partir das gráficas e dos cálculos correspondentes.

CA5.4 Rexistráronse os datos nos soportes axeitados e indicáronse as referencias necesarias.

CA5.6 Avaliáronse os resultados obtidos utilizando táboas, patróns ou normas establecidas.

CA5.7 Utilizáronse programas de tratamento de datos a nivel avanzado.

CA5.8 Elaboráronse informes seguindo especificacións.

CA5.9 Consideráronse accións preventivas e correctoras da avaliación dos resultados.

CA5.10 Valorouse a importancia da análise química e a fiabilidade dos resultados analíticos.

CA5.11 Respectouse a evidencia dos resultados obtidos na análise.
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4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise química: tipos.

 Reaccións químicas.

 Estequiometría.

 Velocidade de reacción. Equilibrio químico.

 Valoración de disolucións.

 Reactivos indicadores.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Métodos volumétricos de análise.

 Curvas de valoración: punto de equivalencia. Indicadores.

 Aplicacións das volumetrías.

 Limpeza do material volumétrico e gravimétrico.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Metodoloxía de elaboración de informes.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

 Confidencialidade no tratamento dos resultados.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Análise cuantitativa: Métodos de análise gravimétrico. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Clasifica materiais e reactivos para a análise química, e recoñece as súas propiedades e o comportamento químico. NO

RA3 - Aplica técnicas de análise cuantitativa, e xustifica os tipos de reaccións que teñen lugar e as súas aplicacións nas devanditas análises. NO

RA5 - Valora resultados obtidos da análise, e determina a súa coherencia e a súa validez. 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 Describíronse as reaccións químicas en relación coas súas aplicacións analíticas.

CA1.5 Explicáronse as reaccións que teñen lugar nunha análise química e as súas características.

CA3.1 Enunciáronse os fundamentos das técnicas de análise química cuantitativa.

CA3.2 Seleccionouse a técnica acaída ao tipo de mostra, á cantidade, á concentración e á matriz.

CA3.3 Establecéronse secuencias e determináronse etapas críticas para planificar o traballo.

CA3.5 Realizáronse análises gravimétricas e volumétricas, e relacionáronse estes métodos coas técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan.

CA3.8 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois do ensaio.

CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza na realización das análises.

CA5.3 Obtívose a concentración final do analito a partir das gráficas e dos cálculos correspondentes.

CA5.4 Rexistráronse os datos nos soportes axeitados e indicáronse as referencias necesarias.

CA5.6 Avaliáronse os resultados obtidos utilizando táboas, patróns ou normas establecidas.

CA5.7 Utilizáronse programas de tratamento de datos a nivel avanzado.

CA5.8 Elaboráronse informes seguindo especificacións.

CA5.9 Consideráronse accións preventivas e correctoras da avaliación dos resultados.

CA5.10 Valorouse a importancia da análise química e a fiabilidade dos resultados analíticos.

CA5.11 Respectouse a evidencia dos resultados obtidos na análise.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Análise química: tipos.
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Contidos

 Reaccións químicas.

 Estequiometría.

 Velocidade de reacción. Equilibrio químico.

 Conceptos xerais de gravimetría.

 Métodos de análise gravimétrica.

 Limpeza do material volumétrico e gravimétrico.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Avaliación dos resultados analíticos.

 Metodoloxía de elaboración de informes.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

 Confidencialidade no tratamento dos resultados.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Introdución á química orgánica 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Analiza funcións orgánicas e describe o tipo de reacción que ten lugar. 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 Identificáronse as reaccións características dos grupos funcionais.

CA4.2 Identificáronse os grupos funcionais dunha mostra tendo en conta as súas propiedades.

CA4.3 Identificáronse os elementos constituíntes dunha mostra mediante análise elemental, aplicando as reaccións correspondentes.

CA4.4 Tratouse a mostra previamente á análise, usando técnicas de separación.

CA4.5 Preparáronse os derivados analíticos da mostra para determinar a súa estrutura.

CA4.6 Aplicáronse técnicas de ensaios orgánicos para a identificación dos constituíntes das mostras.

CA4.7 Valorouse o poder orientativo das observacións previas á análise para determinar as características físicas dun produto.

CA4.8 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois do ensaio.

CA4.9 Aplicáronse normas de seguridade e saúde laboral relacionadas coas substancias utilizadas.

 0CA4.10 Introducíronse os modernos métodos de elucidación estructural (RMN, IR, masas,...)

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise química: tipos.

 Aplicación de técnicas de separación.

 Principais funcións orgánicas.

 Reaccións en química orgánica. Mecanismos de reacción.

 Identificación de elementos nunha mostra orgánica por métodos directos.

 Separación de mesturas de compostos orgánicos.

 Identificación de compostos e formación de derivados.

 Análise de grupos funcionais.

 Aplicación das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

 Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.
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Contidos

 Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.
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MINIMOS ESIXIBLES:

Para superar este módulo os alumnos deberán:

1.- Ser capaces de formular e nomear compostos químicos inorgánicos e recoñecer os grupos funcionais orgánicos e as súas propiedades.

2.- Coñecer os distintos modos de expresar a concentración das disolucións, ser capaz de preparar disolucións no laboratorio partindo de reactivos

sólidos ou líquidos empregando o material axeitado, cumprir as normas de seguridade e respecto polo medio ambiente.

3.- Recoñecer, axustar e efectuar correctamente os cálculos estequiométricos nas reaccións químicas (rendementos de reacción, reactivos

limitantes...)

4.- Entender o concepto de equilibrio químico e a lei de Le Chatelier, sabendo como actuar sobre os equilibrios para que se despracen no sentido

que a nós nos conveña.

5.- Comprender o fundamento dos métodos volumétricos e gravimétricos, realizando axeitadamente os cálculos dos equilibrios ácido-base, redox e

precipitación e formación de complexos.

6.- Ser capaces de realizar análises de rutina no laboratorio aplicando métodos de análise clásica, cumprindo as normas de seguridade e

tratamento dos refugallos xerados,  e extraendo resultados.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Empregáranse como instrumentos de avaliación:

¿ Observación directa e sistemática dos alumn@s, avaliarase mediante táboas de observación (listas de cotexo e/ou escalas de valoración)

e rexistro no caderno do profesor.

¿ Valoración do traballo de aula, caderno de laboratorio, procedementos normalizados de traballo (PNT¿s) e informes de prácticas. Será

preciso a elaboración dun caderno de laboratorio a entrega dun informe de análise por cada práctica realizada e a elaboración de PNT dunha das

prácticas.

¿ Realización de probas escritas de forma periódica, durante cada trimestre, para valorar coñecementos adquiridos polo alumn@.

Utilizarase:

        - Cuestionarios con preguntas breves e de selección e de relación.

        - Probas obxectivas escritas cun alto número de preguntas (ítems):

                    - De resposta única e de completar.

                    - De verdadeiro/falso, si/non, etc.

                    - De elección múltiple, na que só unha opción é verdadeira ou mellor.

                    - De ordenación.

        - Resolución de problemas.

        - Elaborar esquemas, debuxos, etc.

¿ Realización de probas prácticas. Realizarase unha proba práctica individual por avaliación. Valorarase mediante táboas de observación

(listas de comprobación ou escalas de valoración).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación é  de 1 a 10 puntos, considerándose positiva a puntuación igual ou superior a 5 puntos, redondeándose os decimais ao punto máis

próximo.

Emitirase unha cualificación trimestral para o informe de avaliación correspondente, que será a media ponderada das cualificacións obtidas ao

longo do trimestre, dacordo coas seguintes proporcións:

¿ Probas escritas (40% da nota global). Dominio da materia e corrección na resposta.

¿ Proba práctica de laboratorio (30% da nota global). Habilidade e destreza, exactitude e precisión no resultado,  orden e pulcritude no

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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traballo do laboratorio, presentación do  realizado con corrección, seguridade e respeto polo medio ambiente, claridade e organización.

¿ Traballo diario de aula (20% da nota global)

o Traballo de aula (exercicios, cuestionarios, PNT¿s) (10%)

o Caderno de laboratorio (5%)

o Informes de ensaio (5%)

Valoración da realización das tarefas encomendadas, presentacións e exposicións en clase, realización dos boletíns e exercicios, rexistrados no

caderno do profesor.

Será preciso a elaboración dun caderno de laboratorio (presentación, redacción, contidos, posta ao día) a entrega dun informe de análise

(medidas, resultado final, erro e observacións) por cada práctica realizada e a elaboración de PNT¿s.

¿ Actitude (10%). Analizando grao de participación, esforzo e interese, predisposición, motivación para a tarefa por parte do alumno,

cumprimento de prazos na entrega das tarefas, capacidade organizativa, traballo en equipo, atención e resposta ás tarefas encomendadas,

dilixencia no desempeño, comportamento, respecto polos valores, normas e conduta en xeral.

Observacións:

¿ Se non se prevé a realización dalgún dos apartados do bloque de ¿ traballo de aula¿, a súa % distribuirase entre o resto dos criterios.

¿ Para poder superar a avaliación é necesario ter unha nota mínima dun 5 na proba escrita e na proba práctica de laboratorio.

¿ Co obxecto de non poñer en risco a seguridade e a saúde do alumnado ao longo do curso, o docente poderá limitar a participación dun

alumno nunha actividade experimental. Isto producirase no caso de que o alumno non teña adquirido os coñecementos teóricos e prácticos

imprescindibles para o desenvolvemento de dita actividade.

No caso de que o alumnado teña superado tódalas avaliacións, a CUALIFICACIÓN FINAL do módulo será a media aritmética das cualificacións

obtidas en cada avaliación (cualificacións ponderadas) sempre e cando, o alumno, obteña en cada avaliación unha puntuación igual ou superior a

5 puntos.  Ademais dita cualificación media será a nota da terceira avaliación para o alumnado aprobado.

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

¿ No caso de que o alumno non supere algunha/s avaliación/s, os mínimos esixibles das UD correspondentes, deberá acudir ás probas de

recuperacións do módulo.

¿ A proba de recuperación consistirá na realización dunha proba escrita e doutra proba práctica de laboratorio para aqueles alumnos que

non superaron ditas probas prácticasn nas avaliacións parciais. É necesario superar ámbalas dúas probas (nota mínima dun 5). Só o alumno que

supere a proba de escrita poderá asistir á proba de laboratorio.

 Aproba escrita (puntuación máxima 10puntos) divídese en dúas partes:

1º Parte: fai referencia aos mínimos esixibles que non foron superados nas avaliacións parciais (5 puntos)

2º Parte: Exercicios de maior grado de dificultade (5 puntos).

A nota da recuperación é a media aritmética da proba escrita e da proba práctica.

As actividades de recuperación, propostas para superar os mínimos esixibles, consistirán en repaso das unidades didácticas que son mínimos

esixibles, realización dun boletín de exercicos, cuestionarios e prácticas de laboratorio.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Dado que o módulo ten unha duración de 320 horas, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificadas) para perder o dereito á avaliación

continua será de 32 horas. Realizarase un apercibimento ao 6% das faltas. Xustificaranse as faltas por motivos de saúde.

O alumnado terá que acudir a unha serie de probas:

1) Proba escrita (teórica e de problemas) (50% da nota global).

2) Proba práctica de laboratorio (50% da nota global). Realizarase en varias sesións, onde o alumno deberá demostrar os coñecementos e

destrezas en diversas actividades pertencentes ao currículo.

¿ Ditas probas serán valoradas cos mesmos criterios de cualificación indicados con anterioridade.

¿ É necesario superar as dúas probas para poder aprobar o módulo. Só o alumno que supere a proba escrita poderá asistir á proba práctica

de laboratorio.

¿ A cualificación final do módulo será a media aritmética da proba escrita e da proba de laboratorio.

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

Realizarase mensualmente un análise do seguimento 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 puideron desenvolver e as súas causas; así

como as melloras e trocos que debería realizar para levala a cabo correctamente. Rexistrarase electrónicamente nunha memoria e no ordenador

que esta dispoñible para todo o profesorado do departamento.

En relación á avaliación da propia práctica docente, realizarase durante o curso, trimestralmente, unha análise de diferentes aspectos relacionados

coa programación e a práctica docente, entre eles:

¿ Metodoloxía utilizada

¿ Obxectivos específicos e nivel de asimilación dos contidos e procedementos

¿ Nivel de adquisición dos resultados de aprendizaxe logrados realmente polo alumnado en relación aos programados

¿ Adecuación dos criterios de avaliación programados

¿ Actividades de aprendizaxe e avaliación empregadas

¿ Idoneidade e adecuación das explicacións realizadas na aula/laboratorio.

¿ Materiais e recursos utilizados.

Ademais dende o centro envíaselles ao alumnado, trimestralmente, unhas enquisas anónimas de satisfacción docente na que se inclúen varias

cuestións relacionadas coa actividade docente na aula:

¿ Organización da metodoloxía didáctica

¿ Interese

¿ Cualificacións

¿ Actitude persoal

Que tamén poderán ser unha referencia para comprender o grao de aceptación por parte do alumnado da práctica docente. A programación

avaliarase de xeito continuo, ao mesmo tempo que se leva á práctica, imprimíndolle un carácter formativo, que permita a modificación da
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programación no momento que se detecte a necesidade de axustarse á realidade da aula e do grupo.

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 e 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 e dos resultados académicos, comprobando se o alumnado entende e asimila os

conceptos estudados.

- A opinión do alumnado, a través das enquisas de satisfacción docente.

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, 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

Nos primeiros días de clase antes de comezar cos contidos propios do módulo realizarase unha proba escrita, avaliación inicial do módulo, para

sondar os coñecementos básicos de Química Xeral, que teñen os alumnos. No caso de que na proba escrita se detecte un nivel moi baixo de

coñecementos de química, o cal é moi probable xa que unha gran parte do alumnado que se matricula no réxime modular pode levar tempo sen

estudar, realizaríase nas primeiras semana de clase un refuerzo educativo explicando os conceptos mais fundamentais e necesarios para que

poidan seguir o ritmo das clases.

Ademais, o orientador do centro realizará un cuestionario inicial ao alumnado por vía web, os resultados da enquisa envíanse ao titor en formato de

folla de cálculo  e éste emitirá un informe da avaliación inicial do alumnado ao xefe de estudos do centro.

Ao inicio do curso o titor do grupo convocará unha reunión co equipo docente, en base á información recollida na avaliación inicial realizada. Nela

analizaranse as desviacións e carencias detectadas e se actuará de forma coordinada para poder solucionalas.

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

O concepto de necesidades educativas específicas aplícase aos alumnos/as estranxeiros, aos superdotados intelectualmente e aos que posúen

necesidades educativas específicas, ben pola presenza dunha ou varias discapacidades ou por outros factores de efectos análogos.

Para ter en conta a atención á diversidade, elaborouse unha programación flexible e aberta aos cambios para dar resposta ás diferenzas

individuais na capacidade de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

¿ Fomento do traballo práctico.

¿ Creación dun ambiente de traballo que favoreza tanto a autonomía coma o traballo en grupo. Se este clima se produce, o profesor dispón

de máis tempo para identificar os alumnos/as que necesitan apoio e proporcionar a axuda máis conveniente en cada caso.

¿ No posible, crear agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

¿ Identificación dos contidos básicos e imprescindibles (mínimos esixibles) para seguir progresando e os contidos complementarios.

¿ Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

¿ Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos/as.

¿ Actividades de reforzo en grupos pequenos.
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No caso de detectarse alumnos/as avantaxados intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, aplicarase un maior o

grado de esixencia nos aspectos científicos e de deseño dos contidos. Ademais, unha vez satisfeitos os obxectivos mínimos, propoñeranse

actividades complementarias que estimulen a súa creatividade e autonomía.

Os alumnos/as con necesidades educativas específicas que requiran determinados apoios e atencións educativas especiais por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, etc., terán unha atención especializada, de acordo cos principios de non discriminación e

normalización educativa. A tal efecto, os alumnos/as integrados en grupos ordinarios serán distribuídos en grupos de traballo nos que os

compañeiros, seleccionados polo profesor, podan axudar a conseguir a súa integración.

No caso particular de ter alumnado con TDAH, alternarase actividades teóricas con traballos prácticos, segmentaríanse as actividades longas e se

limitarían o número destas, combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras, variar os exercicios, conseguir a colaboración

dun compañeiro ou dunha compañeira ¿responsable¿, para que lle axude a comprender e a realizar as tarefas. Potenciar a aprendizaxe

cooperativa, onde aprende xunto alumnado diferente, supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer. Realizaríanse

probas escritas adaptadas como: exames escritos curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo.  Complementar os

exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos, co uso das novas tecnoloxías. Deixar máis tempo para os exames ou

probas escritas, incluso dividilas en dúas sesións, e ser flexibles na súa duración. Realizar entrevistas periódicas individuais co alumnado sobre o

seguimento e motivación da conduta e sobre o seu traballo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

de xuízo, e 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 seguinte contidos relacionados coa educación en valores:

- 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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividades complementarial á formación (ACF), proponse a visita a algunha empresa da contorna, dentro do horario lectivo, para coñecer o

seu laboratorio e as análises que realizan, a empresa Laber pode ser unha das que podamos visitar.

10.Outros apartados

10.1) Bibliografía

No desenrolo dos contidos do módulo empregaranse entre outros os seguintes libros:

 - Juan Sánchez Rodríguez, Francesc Pujol Urban; "Análisis químicos"; Editorial Síntesis (2015)

 - Juan José Rodríguez; "Química e análise químico"; Ediciones Ceysa (1ª edición - 2006)

 - Skoog D. A., West D. M., Holler F. J. y Crouch S. R.; "Fundamentos de química analítica";Ed. Thomson (8ª edición - 2005)
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 - Guiteras J., Rubio R., Fonrodona G.; "Curso experimental en química analítica"; Editorial Síntesis (2003)

 - David Harvey; "Química Analítica Moderna"; Editorial Mc Graw Hill (2002)
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