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

1. Estas persoas exercen 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 á investigación, así como naqueles en que sexa

preciso realizar probas microbiolóxicas e biotecnolóxicas en áreas ambientais ou de alimentación, 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 de laboratorio de química industrial.

- 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 título 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 contén a formación necesaria para desempeñar a función de control e aseguramento da calidade por técnicas

instrumentais, 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 I+D+i.

A formación do módulo 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) Describir o plan de mostraxe e analizar as características que deban cumprir as mostras, para realizar a súa toma.

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

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

f) Describir as medidas de protección ambiental e de prevención de riscos laborais, identificando a normativa aplicable aos procedementos de

traballo, para asegurar o cumprimento de normas e medidas de protección ambiental.

g) Describir os papeis de cada compoñente do grupo de traballo e identificar en cada caso a responsabilidade asociada, para efectuar consultas,

e as competencias do título:

a) Preparar a mostra previamente á análise mediante as operacións básicas de laboratorio, e adecuala á técnica que se vaia utilizar.

b) Avaliar os datos obtidos da análise, redactar os informes técnicos correspondentes e rexistralos nos soportes establecidos.
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c) Asegurar o cumprimento de normas e medidas de protección ambiental e prevención de riscos laborais en todas as ac-tividades que se realizan

no laboratorio.

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

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

conveniente.
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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 Dar unha visión xera do proceso, e as técnicas de análise caracterizar os métodos e distinguir as técnicas en
función de diferentes criterios

Introducción ao
análise instrumental

11 5

2 Principais ferramentas de calibración e validación de resultadosCálculos no análise
instrumental

22 10

3 Fundamentos, características, e usos das principais técnicas espectroscópicas de análisesTécnicas
espectroscópicas de
análise

70 30

4 Fundamentos, características, e usos das principais técnicas electroquímicas de análisesMétodos
electroquímicos de
análise

69 30

5 Fundamentos, características, e usos das principais técnicas cromatográficas de análisesMétodos
cromatográficos

54 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción ao análise instrumental 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona as técnicas instrumentais en relación cos parámetros e co rango que se deban medir. 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 Analizáronse os métodos e as técnicas instrumentais.

CA1.2 Valoráronse as características da análise requirida consonte as exixencias de calidade.

CA1.3 Estableceuse o rango da análise segundo os criterios requiridos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Principios e características da análise instrumental.

   Clasificación dos métodos do análise cuantitativo

   Diferencias entre os métodos de análise clásicos e os métodos de análise instrumental

   Clasificación dos diferentes métodos instrumentais

   Os métodos cromatográficos

 Parámetros que interveñen nas analíticas instrumentais.

 Factores que condicionan a selección da técnica analítica instrumental.

 Recoñecemento e valoración da iniciativa na selección do tipo de análise.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Cálculos no análise instrumental 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Interpreta os resultados e compara os valores obtidos coa normativa aplicable ou outros criterios establecidos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Executáronse correctamente os cálculos para obter o resultado.

CA4.2 Calculáronse e especificáronse as incertezas, identificáronse as súas fontes e cuantificáronse.

CA4.3 Aplicáronse criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos.

CA4.4 Utilizáronse follas de cálculo ou outros programas informáticos de tratamento de datos para a obtención do resultado.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Criterios para garantir a trazabilidade, o tratamento de residuos e a súa eliminación.

 Interpretación de gráficas de datos.

   Regresión lineal

     Método dos mínimos cadrados

     Medida do axuste da recta aos datos experimentais. Coeficiente de regresión lineal.

   Métodos de calibrado no análise instrumental

     Método da recta de calibrado externa

     Método do patrón engadido

     Método do agregado dun patrón interno

   Cálculo de erros asociados ao resultado no análise instrumental

   Criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos

 Tratamento informático dos datos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas espectroscópicas de análise 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona as técnicas instrumentais en relación cos parámetros e co rango que se deban medir. NO

RA2 - Prepara equipamentos instrumentais, materiais, mostras e reactivos en relación cos parámetros que cumpra medir. SI

RA3 - Analiza mostras aplicando técnicas analíticas instrumentais. SI

RA4 - Interpreta os resultados e compara os valores obtidos coa normativa aplicable ou outros criterios establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os métodos e as técnicas instrumentais.

CA1.4 Definíronse os parámetros que cumpra medir na análise en función dos equipamentos instrumentais seleccionados.

CA1.5 Valoráronse os condicionantes da mostra para seleccionar a técnica.

CA1.6 Consultouse documentación técnica para seleccionar o método e/ou a técnica máis acaídos.

CA1.7 Establecéronse os tempos e os recursos necesarios para cada etapa analítica segundo a técnica seleccionada.

CA1.8 Identificáronse os riscos inherentes ao método de traballo e á técnica instrumental seleccionada.

CA2.1 Identificáronse os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento.

CA2.2 Comprobouse o correcto funcionamento do equipamento, e adaptouse ao analito.

CA2.3 Comprobouse a calibraxe do equipamento e valorouse a incerteza asociada á medida.

CA2.4 Seleccionáronse os accesorios en función da análise instrumental.

CA2.5 Seleccionáronse os reactivos tendo en conta as propiedades e a calidade requirida para a análise.

CA2.6 Pesáronse os reactivos coa precisión requirida segundo o tipo de análise.

CA2.7 Utilizáronse os patróns axeitados tendo en conta a súa calidade e as reaccións en que estean implicados.

CA2.8 Tratáronse as mostras para previr ou reducir interferencias.

CA2.9 Aplicáronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA2.10 Identificáronse as fichas de seguridade dos reactivos para coñecer a súa utilización, as súas propiedades e o seu grao de perigo.

CA3.1 Consultouse o procedemento normalizado de traballo para a realización da análise.

CA3.2 Analizouse o número de mostras axeitado.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Seguiuse a secuencia correcta de realización da análise.

CA3.4 Utilizáronse as unidades de medida correctas ao realizar a lectura do instrumento.

CA3.5 Utilizáronse brancos para corrixir os erros sistemáticos.

CA3.6 Indicáronse as leis que rexen en cada tipo de análise.

CA3.7 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois da análise.

CA3.8 Separáronse os residuos xerados, segundo as súas características, para a súa xestión posterior.

CA3.9 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

CA4.1 Executáronse correctamente os cálculos para obter o resultado.

CA4.2 Calculáronse e especificáronse as incertezas, identificáronse as súas fontes e cuantificáronse.

CA4.3 Aplicáronse criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos.

CA4.4 Utilizáronse follas de cálculo ou outros programas informáticos de tratamento de datos para a obtención do resultado.

CA4.5 Manexáronse correctamente táboas de diversas constantes e parámetros químicos de substancias.

CA4.6 Identificáronse os valores de referencia segundo o analito medido.

CA4.7 Relacionouse a incerteza dos resultados coa calidade do proceso analítico.

CA4.8 Analizáronse as causas que explican os erros detectados logo da avaliación dos resultados.

CA4.9 Consultouse normativa aplicable á substancia.

CA4.10 Redactáronse informes técnicos do xeito establecido.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas espectroscópicas.

   Introdución as técnicas espectroscópicas

   Espectrofotometría de absorción molecular

   Espectrofotometría de absorción atómica

   Espectrofotometría de emisión

 Esquema dos equipamentos de análise instrumental.

   Esquema e funcionamento do espectrofotómetro UV-VIS

   Esquema e funcionamento do espectrofotómetro de absorción atómica

   Esquema e funcionamento do fotómetro de chama
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Contidos

 Acondicionamento das mostras para a análise instrumental.

 Preparación de patróns de analitos.

 Posta a punto e funcionamento de equipamentos e de instrumentos.

 Mantemento e limpeza dos equipamentos instrumentais.

 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.

 0Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

  Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Leis que rexen en cada técnica analítica

   Leis que rexen na espectroscopía de absorción molecular

   Leis que rexen na espectroscopía de absorción atómica

   Leis que rexen na espectroscopía de emisión

 Aplicación de técnicas espectroscópicas.

   Aplicación de técnicas de espectrofotometría UV-VIS

   Aplicacións de técnicas de absorción atómica

   Aplicación de técnicas de espectrofotometría de emisión

 Avaliación dos riscos asociados aos equipamentos de análise instrumental.

 Aplicación de métodos de calibraxe.

 Criterios de seguridade nas actividades de limpeza, funcionamento e mantemento de equipamentos.

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

 Criterios para garantir a trazabilidade, o tratamento de residuos e a súa eliminación.

 Interpretación de gráficas de datos.

 Tratamento informático dos datos.

 Táboas de datos e gráficos de propiedades químicas.

 Rexistro e redacción de informes.

 Valoración da interpretación dos resultados.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

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

N.º Título da UD Duración

4 Métodos electroquímicos de análise 69

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona as técnicas instrumentais en relación cos parámetros e co rango que se deban medir. NO

RA2 - Prepara equipamentos instrumentais, materiais, mostras e reactivos en relación cos parámetros que cumpra medir. SI

RA3 - Analiza mostras aplicando técnicas analíticas instrumentais. SI

RA4 - Interpreta os resultados e compara os valores obtidos coa normativa aplicable ou outros criterios establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os métodos e as técnicas instrumentais.

CA1.4 Definíronse os parámetros que cumpra medir na análise en función dos equipamentos instrumentais seleccionados.

CA1.5 Valoráronse os condicionantes da mostra para seleccionar a técnica.

CA1.6 Consultouse documentación técnica para seleccionar o método e/ou a técnica máis acaídos.

CA1.7 Establecéronse os tempos e os recursos necesarios para cada etapa analítica segundo a técnica seleccionada.

CA1.8 Identificáronse os riscos inherentes ao método de traballo e á técnica instrumental seleccionada.

CA2.1 Identificáronse os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento.

CA2.2 Comprobouse o correcto funcionamento do equipamento, e adaptouse ao analito.

CA2.3 Comprobouse a calibraxe do equipamento e valorouse a incerteza asociada á medida.

CA2.4 Seleccionáronse os accesorios en función da análise instrumental.

CA2.5 Seleccionáronse os reactivos tendo en conta as propiedades e a calidade requirida para a análise.

CA2.6 Pesáronse os reactivos coa precisión requirida segundo o tipo de análise.

CA2.7 Utilizáronse os patróns axeitados tendo en conta a súa calidade e as reaccións en que estean implicados.

CA2.8 Tratáronse as mostras para previr ou reducir interferencias.

CA2.9 Aplicáronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA2.10 Identificáronse as fichas de seguridade dos reactivos para coñecer a súa utilización, as súas propiedades e o seu grao de perigo.

CA3.1 Consultouse o procedemento normalizado de traballo para a realización da análise.

CA3.2 Analizouse o número de mostras axeitado.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Seguiuse a secuencia correcta de realización da análise.

CA3.4 Utilizáronse as unidades de medida correctas ao realizar a lectura do instrumento.

CA3.5 Utilizáronse brancos para corrixir os erros sistemáticos.

CA3.6 Indicáronse as leis que rexen en cada tipo de análise.

CA3.7 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois da análise.

CA3.8 Separáronse os residuos xerados, segundo as súas características, para a súa xestión posterior.

CA3.9 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

CA4.1 Executáronse correctamente os cálculos para obter o resultado.

CA4.2 Calculáronse e especificáronse as incertezas, identificáronse as súas fontes e cuantificáronse.

CA4.3 Aplicáronse criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos.

CA4.4 Utilizáronse follas de cálculo ou outros programas informáticos de tratamento de datos para a obtención do resultado.

CA4.5 Manexáronse correctamente táboas de diversas constantes e parámetros químicos de substancias.

CA4.6 Identificáronse os valores de referencia segundo o analito medido.

CA4.7 Relacionouse a incerteza dos resultados coa calidade do proceso analítico.

CA4.8 Analizáronse as causas que explican os erros detectados logo da avaliación dos resultados.

CA4.9 Consultouse normativa aplicable á substancia.

CA4.10 Redactáronse informes técnicos do xeito establecido.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Métodos electroquímicos.

   Introdución aos métodos electroquímicos

   Métodos potenciométricos

   Métodos conductimétricos

   Métodos polarimétricos

   Métodos electrogravimétricos

 Esquema dos equipamentos de análise instrumental.

   Esquema e funcionamento do potenciómetro

   Esquema e funcionamento do conductímetro
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Contidos

   Esquema e funciomamento do polarógrafo

   Esquema e funcionamento do electrogravimetrón

 Acondicionamento das mostras para a análise instrumental.

 Preparación de patróns de analitos.

 Posta a punto e funcionamento de equipamentos e de instrumentos.

 Mantemento e limpeza dos equipamentos instrumentais.

 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.

 Aplicación de métodos electroquímicos.

 0Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

   Aplicacións da potenciometría

  Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

   Aplicacións da conductimetría

   Aplicacións da polarografía

   Aplicacións da electrogravimetría

 Leis que rexen en cada técnica analítica

   Leis que rexen na potenciometría

   Leis que rexen na conductimetría

   Leis que rexen na polarografía

   Leis que rexen na electrogravimetría

 Avaliación dos riscos asociados aos equipamentos de análise instrumental.

 Aplicación de métodos de calibraxe.

 Criterios de seguridade nas actividades de limpeza, funcionamento e mantemento de equipamentos.

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

 Criterios para garantir a trazabilidade, o tratamento de residuos e a súa eliminación.

 Interpretación de gráficas de datos.

 Tratamento informático dos datos.

 Táboas de datos e gráficos de propiedades químicas.

 Rexistro e redacción de informes.

 Valoración da interpretación dos resultados.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

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

N.º Título da UD Duración

5 Métodos cromatográficos 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona as técnicas instrumentais en relación cos parámetros e co rango que se deban medir. NO

RA2 - Prepara equipamentos instrumentais, materiais, mostras e reactivos en relación cos parámetros que cumpra medir. SI

RA3 - Analiza mostras aplicando técnicas analíticas instrumentais. SI

RA4 - Interpreta os resultados e compara os valores obtidos coa normativa aplicable ou outros criterios establecidos. 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 Analizáronse os métodos e as técnicas instrumentais.

CA1.4 Definíronse os parámetros que cumpra medir na análise en función dos equipamentos instrumentais seleccionados.

CA1.5 Valoráronse os condicionantes da mostra para seleccionar a técnica.

CA1.6 Consultouse documentación técnica para seleccionar o método e/ou a técnica máis acaídos.

CA1.7 Establecéronse os tempos e os recursos necesarios para cada etapa analítica segundo a técnica seleccionada.

CA1.8 Identificáronse os riscos inherentes ao método de traballo e á técnica instrumental seleccionada.

CA2.1 Identificáronse os compoñentes do equipamento instrumental en relación co seu funcionamento.

CA2.2 Comprobouse o correcto funcionamento do equipamento, e adaptouse ao analito.

CA2.3 Comprobouse a calibraxe do equipamento e valorouse a incerteza asociada á medida.

CA2.4 Seleccionáronse os accesorios en función da análise instrumental.

CA2.5 Seleccionáronse os reactivos tendo en conta as propiedades e a calidade requirida para a análise.

CA2.6 Pesáronse os reactivos coa precisión requirida segundo o tipo de análise.

CA2.7 Utilizáronse os patróns axeitados tendo en conta a súa calidade e as reaccións en que estean implicados.

CA2.8 Tratáronse as mostras para previr ou reducir interferencias.

CA2.9 Aplicáronse as medidas de seguridade na limpeza, no funcionamento e no mantemento básico dos equipamentos.

CA2.10 Identificáronse as fichas de seguridade dos reactivos para coñecer a súa utilización, as súas propiedades e o seu grao de perigo.

CA3.1 Consultouse o procedemento normalizado de traballo para a realización da análise.

CA3.2 Analizouse o número de mostras axeitado.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Seguiuse a secuencia correcta de realización da análise.

CA3.4 Utilizáronse as unidades de medida correctas ao realizar a lectura do instrumento.

CA3.5 Utilizáronse brancos para corrixir os erros sistemáticos.

CA3.6 Indicáronse as leis que rexen en cada tipo de análise.

CA3.7 Deixouse o equipamento limpo e en condicións de uso despois da análise.

CA3.8 Separáronse os residuos xerados, segundo as súas características, para a súa xestión posterior.

CA3.9 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

CA4.1 Executáronse correctamente os cálculos para obter o resultado.

CA4.2 Calculáronse e especificáronse as incertezas, identificáronse as súas fontes e cuantificáronse.

CA4.3 Aplicáronse criterios de aceptación e rexeitamento de datos sospeitosos.

CA4.4 Utilizáronse follas de cálculo ou outros programas informáticos de tratamento de datos para a obtención do resultado.

CA4.5 Manexáronse correctamente táboas de diversas constantes e parámetros químicos de substancias.

CA4.6 Identificáronse os valores de referencia segundo o analito medido.

CA4.7 Relacionouse a incerteza dos resultados coa calidade do proceso analítico.

CA4.8 Analizáronse as causas que explican os erros detectados logo da avaliación dos resultados.

CA4.9 Consultouse normativa aplicable á substancia.

CA4.10 Redactáronse informes técnicos do xeito establecido.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Métodos de separación.

   Introdución aos métodos cromatográficos

   Clasificación dos métodos cromatográficos

   Mecanismos das separacións cromatográficas

 Esquema dos equipamentos de análise instrumental.

   Esquema do cromatógrafo de gases

   Esquema do HPLC

 Acondicionamento das mostras para a análise instrumental.

 Preparación de patróns de analitos.
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Contidos

 Posta a punto e funcionamento de equipamentos e de instrumentos.

 Mantemento e limpeza dos equipamentos instrumentais.

 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.

 0Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

  Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

 Leis que rexen en cada técnica analítica

   Leis que rexen na cromatografía de gases

   Leis que rexen na HPLC

 Aplicación de métodos de separación.

   Aplicacións da cromatografía de gases

   Aplicacións do HPLC

 Avaliación dos riscos asociados aos equipamentos de análise instrumental.

 Aplicación de métodos de calibraxe.

 Criterios de seguridade nas actividades de limpeza, funcionamento e mantemento de equipamentos.

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

 Criterios para garantir a trazabilidade, o tratamento de residuos e a súa eliminación.

 Interpretación de gráficas de datos.

 Tratamento informático dos datos.

 Táboas de datos e gráficos de propiedades químicas.

 Rexistro e redacción de informes.

 Valoración da interpretación dos resultados.

 Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

 Confidencialidade no tratamento dos resultados.
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Contidos mínimos esixibles (fundamentais)

a) Selección de técnicas instrumentais.

Métodos electroquímicos.

Métodos ópticos.

Técnicas espectroscópicas.

Métodos de separación.

Factores que condicionan a selección da técnica analítica instrumental.

b) Preparación de equipamentos, reactivos e mostras para a análise instrumental

Preparación de patróns de analitos.

Mantemento e limpeza dos equipos instrumentais.

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

Etiquetaxe e almacenaxe de residuos.

c) Análise de mostras por técnicas analíticas instrumentais

Aplicación de métodos electroquímicos.

Ensaios mediante métodos ópticos.

Aplicación de técnicas espectroscópicas.

Aplicación de métodos de separación.

Avaliación de riscos asociados aos equipamentos de análise instrumental.

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

Limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas, seguindo un esquema secuenciado inicialmente.

d) Interpretación de resultados da análise instrumental.

Criterios para garantir a rastrexabilidade e, o tratamento de residuos e a súa eliminación.

Interpretación de gráficas de datos.

Valoración da interpretación dos resultados.

Rigor na obtención e no tratamento dos datos dos ensaios.

Criterios de cualificación e confeccionamento da nota de avalición e a final (na que se fará media de todo o curso):

1º) E necesario ter un 4 ou máis en cada parte para que faga media.

2º) O MINIMO ESIXIBLE para cada parte será acadar o 4.

3º) Terá que haber asistido a non menos do 90% das sesións con aproveitamento delas.

4º) Ter feitas o 90% das prácticas propostas o principio de curso, correctamente, ata chegar o resultado, si por algún imprevisto ou lentitude o

facelas, non dera tempo, teñen a posibilidade de face as de augas en papel, de tal modo que elabore e faga todo os pasos necesarios, para que os

resultados sexan a media dos establecidos como niveles guía os mesmos para augas de consumo público (Polo tanto sería partir do que ten que

dar, e ir poñendo todo necesario para chegar a ese resultado, seguindo o procedemento do BOE, que se lles indicou).

Así no cómputo da nota se terá en conta o seguinte e co peso sobre ela que se acompaña, sempre partindo da premisa de que se acada en cada

parte un 4 polo menos.

  10% pola atención e notas tomadas dos temas expostos polo profesor ou compañeiros, pola resolución dos exercicios que veñen propostos no

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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libro, e daqueles que se achegan para facer.

 Por as dúbidas plantexadas a fin de entender perfectamente, o exposto ou/e o que se ten facer.

 Polo traballo previo a realización das prácticas, para ter todo listo e previsto no momento da realización das mesmas, sen ter que facer altos no

camiño, por mala organización;   así se  terá de MODO INDIVIDUAL e recollerao así no seu cuaderno de aula:

Un organigrama e/ou un diagrama de fluxo, con cada un dos pasos, ou actuacións que ten que ir facendo, e que datos ir tomando, así como todos

os calculos previos feitos,  a relación de   material axeitado e suficiente para o traballo vai facer,  ter preparada en cantidade suficiente pero sin

estragar os patróns, reactivos e mostra que vai a necesitar e ensaiar, coñecerá o    funcionamento do instrumento e a sua posta apunto; de tal xeito

que cando se pon a facer a actividade, non ten que facer paróns por non ter ben previsto o que ia a facer. E decir, que  poda facer o ensaio  todo

"dun tirón¿, y non ter que parar para  parando para coller, facer, ¿, o non previsto pola mala organización.

+10% no que se valora o recollido no cuaderno de aula do traballo feito de modo exhaustivo, no que estarán todas as prácticas propostas para o

curso, a medida que se van expoñendo. Estará  sempre listo para sua entrega, e en na data sinalada para a entrega. En tempo e forma

+10% Valorarase como se van completando os PNT's, para para chegar o final e o informe, de todas as prácticas propostas no curso, tendo en

conta as observacións do principio

        En tempo y forma

+ 10 % A presentación en ppt/exposición do tema que se asignou por sorteo o principio de curso, cas prácticas que lle corresponderan, a base do

PNT's para cumplimentar por si mesmos e os   compañeiros en formato WORD, a folla de recollida de  datos para ditas prácticas, os exercicios do

libro feitos e os propostos, ou aqueles que se indicaron para o caso, unha guía rápida   de uso do instrumento, e  unha folla do seu uso e

mantemento. En tempo e forma

+ 10 % polo dinamismo, no desenrolo das prácticas y  para que os demáis desenrolen a/as que se lle asignaron.

O afán de deixar  todo recollido limpo, no seu sitio e en orden.

Para monitorizar as prácticas telas preparadas. e ter a punto si e o caso as disolucions nais, ou reactivos,  o material e instumento.

Así como velar para que quede todo perfectamente limpo,   ordenado, apagado, cerrado, no seu sitio recollido.

Que todos os compañeiros usen os EPI¿s....

Terán a posibilidade de INCREMENTAR nun 20% mais a nota de cada práctica, si elaboran individualmente un tutorial explicativo da mesmo,

chegando a un resultado correcto, ca posibilidade de subilo a youtube. Si o fixeran máis o incremento repártese  eles.

+ 50% Examen escrito. Con preguntas cortas, test, problemas, resolución de supostos prácticos, elaboración de esquemas...

Observacións:

Criterios e pautas de avaliación para o alumnado que teña perdido o dereito á avaliación continua:

Según o regulamento, a inasistencia reiterada pode impedila aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación. Consideramos que un número

máximo de ausencias  do 10% da duración do módulo, perde o dereito a avaliación continua, e terá que facer un examen final teórico e outro

práctico dos contidos mínimos da materia do módulo.

Donde contestarán preguntas cortas, test, problemas, resolución de supostos prácticos, elaboración de esquemas..

E farán unha práctica sacada a sorteo de principio o fin, as partes que necesitasen máis tempos tería que facelo constar e seguir co que ten.

Metodoloxía didáctica

É a disciplina pedagóxica que trata dos métodos e técnicas de ensino, é dicir, a organización racional e ben calculada dos recursos e

procedementos para alcanzar as capacidades da Unidade.
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Está constituída por un conxunto de normas, principios e procedementos que o docente debe coñecer para orientar aos alumnos durante a súa

aprendizaxe.

O proceso de ensino-aprendizaxe ven afectado principalmente polos catro factores ¿qué, a quén, cómo e cando¿ se enseña. Sobre eles debe

actuar o profesor, detectando, determinando ou intervindo, para a consecución dun aprendizaxe significativo, tendo tamén en conta a atención as

diferencias dos alumnos.

Buscarase sempre a motivación do alumno, cunha participación activa do mesmo.

O proceso de ensino-aprendizaxe, segúndo as últimas tendencias psicopedagóxicas, debe basearse no modelo constructivista de aprendizaxe,

que se caracteriza polos seguintes principios:

 Os coñecementos previos dos alumnos son tidos en conta en cada unha das unidades didácticas.

 Os contidos deben resultar relevantes para os alumnos, favorecendo a relación entre ciencia, técnica e organización.

 As fontes de aprendizaxe son moitas e variadas: profesor, compañeiros, empresas, entidades públicas e privadas, contorno socio-cultural,

biblioteca de aula, etc. Deben considerarse aos compañeiros do alumno como un factor de aprendizaxe a contemplar e potenciar, resultando de

vital importancia os traballos en grupo, debates, deseño de experiencias, avaliación de resultados, etc.

 Construcción de aprendizaxes significativos e interdisciplinares, mediante a selección de contidos que estean relacionados entre sí e teñan

carácter funcional na consecución das capacidades terminais.

 A necesidade de construir os coñecementos supoñen un investimento de tempo maior que a simple transmisión de conceptos e procedementos.

Isto pode implicar a reestructuración dos contidos da programación.

 A aprendizaxe significativa soporta unha interiorización de actitudes e unha aceptación de novos valores, polo que é necesario desenrolar

actitudes positivas para o obxecto de aprendizaxe.

En resumo, o método constructivista de aprendizaxe relaciona os coñecementos previos e os que desexamos que o alumno aprenda, integra os

principios psicopedagóxicos e metodolóxicos e conduce ao deseño das actividades de ensino-aprendizaxe. Trátase de que realicen unha

aprendizaxe activa e significativa polo que debemos partir do coñecemento inicial que ten, para axeitar as estratexias educativas que se van

utilizar, e realizar adaptacións curriculares correspondentes.

Actividades de ensino-aprendizaxe

As actividades do proceso ensino-aprendizaxe, constitúe un elemento esencial na elaboración e desenvolvemento do Módulo profesional. O

obxectivo é facilitar a aprendizaxe dos alumnos para acadar as capacidades, polo que se programaron actividades que serven para adquirir

competencia xa que esas son as capacidades que se pretenden acadar na nova formación profesional.

Unha actividade de formación está xustificada pedagoxicamente:

1. Se está dirixida de forma activa para un obxectivo.

2. Se distingue con nitidez os fenómenos percibidos.

3. Se no pensamento e na realización da actividade relaciona entre si a teoría e a práctica así como a planificación e as posibilidades de

realización.

4. Se deixa marxe para unha decisión individual e responsable.

5. Se permite a auto-avaliación e a valoración do resultado.

Estas actividades de formación non deben ser illadas senón que deben relacionarse con situacións de traballo. Neste senso, as actuais tendencias

de troco nas competencias profesionais móstranse entre outros factores, no desprazamento da división do traballo en equipo, do de execución ao

máis planificador, do dirixido por outros ao dirixido por un mesmo, da organización, control e responsabilidade alleos aos propios.

Perante tales esixencias profesionais na actualidade non abonda coa competencia técnica, ademais serán necesarias competencias relacionadas

cos métodos de traballo, coas relacións sociais e coa cooperación. Todo isto se tivo en conta á hora de planificar as actividades de ensino-

aprendizaxe.

Materiais e recursos didácticos

O libro de texto para este módulo que se seguirá fundamentalmente e o de ANÁLISE INSTRUMENTAL (Editorial Sintesis) é Normas nacionais ou

internacionais de análise, así como problemas que se lle facilitará os alumnos según vaian requerindo ao longo do curso.
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A bibliografía utilizada atópase no apartado 17.5, gran parte está na biblioteca.

Actividades expositivas: o profesor transmite o saber de forma significativa.

Actividades obxecto directo de aprendizaxe, cando a finalidade é a aprendizaxe de procedementos.

Actividades de desenvolvemento de destrezas, que favorece o ámbito psicomotor, como preparación e manexo de equipos e materiais.

Actividades de desenvolvemento de habilidades cognitivas, como a resolución de problemas e supostos prácticos.

Actividades de descubrimento: o profesor non transmite directamente o saber, senón que asegura unhas condicións óptimas para que o alumno

desenvolva as súas capacidades.

Actividades de aplicación, xeneralización, resumo e culminación.

Actividades individuais de desenvolvemento dunha parte da materia

Actividades colaborando no desenrolo das follas de cotexo, con o que serán calificados

Criterios.

Seguindo a normativa de aplicación na avaliación e cualificación da Formación Profesional Específica, cabe destacar as seguintes regras de

actuación:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos será continua, realizarase por módulos profesionais e nela os profesores

considerarán o conxunto dos módulos correspondentes a cada ciclo formativo.

A aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado, require a súa asistencia regular ás clases e actividades programadas para os

distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

Os criterios e os procedementos de avaliación aplicados polos profesores terán en conta a competencia profesional característica do título, os

obxectivos dos módulos (capacidades terminais) e a madurez do alumnado en relación coas características do sector produtivo e a súa motivación

fronte a futuros aprendizaxes e adaptacións ao cambio das cualificaciones.

A avaliación das aprendizaxes realizarase tomando como referencia as capacidades terminais e os criterios de avaliación establecidos para cada

módulo profesional. Os criterios de avaliación establecen o nivel aceptable de consecución da capacidade correspondente e, en consecuencia, os

resultados mínimos que deben ser acadados no proceso de ensino-aprendizaxe.

Polo tanto, a avaliación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático e personalizado, no que poden e deben ser utilizadas técnicas

diferentes e non reducirse a actuacións illadas nin confundirse coa cualificación.

A avaliación é un proceso que debe cumprir os seguintes fins:

Ser de utilidade para o alumno, permitíndolle coñecer o que realmente progresou con respecto ás súas posibilidades.

Detectar as insuficiencias e analizar as súas causas, para planificar os esforzos específicos axeitados.

Determinar os instrumentos que conducen á recuperación das deficiencias.

Orientar ao profesor en todo momento no desenvolvemento da súa programación didáctica e no proceso de ensino-aprendizaxe.

Orientar a acción titorial.

Na avaliación continua cabe distinguir catro fases ou momentos distintos e complementarios de avaliación:

Avaliación inicial. Permite axeitar as intencións aos coñecementos e destrezas previos ás necesidades dos alumnos. Pode resultar máis valiosa

unha observación global relativamente prolongada, que a realización de probas escritas ao comezo do curso.

Avaliación formativa. Con ela identifícanse os avánces e as dificultades que se van producindo en cada unha das unidades didácticas. Facilita o

axustamento progresivo de ensino e aprendizaxe ás condicións e necesidades do alumno.

Avaliación sumativa. Ten como fin coñecer o que se aprendeu e o grao en que se conseguiu. Toma datos da avaliación formativa e engade outros

obtidos de forma máis puntual.

Avaliación do profesor. Por parte dos alumnos, onde poden reflectir o seu parecer de xeito anónimo, unha vez rematado o curso, para poder

mellorar os aspectos deficientes.

Avaliación formativa

A avaliación formativa busca información sobre os progresos individuais e grupais, durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe respecto aos
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seguintes aspectos:

progreso do alumno e os grupos nos bloques e as unidades didácticas en relación aos procedementos, coñecementos e actividades, que

permítenlles acadar a competencia de acción (iniciativa, autonomía, manipulación destra, eficaz comunicación, etc.).

As condutas que se observarán de maneira formal ou informal no desenvolvemento do proxecto concreto, e que se constituirá parte da avaliación.

As modificacións que hai que introducir no proceso de ensino-aprendizaxe á luz dos resultados das observacións da avaliación.

modo de orientar os esforzos do alumnado para acadar unha avaliación positiva.

A avaliación formativa aplícase de acordo cos criterios de avaliación establecidos para as capacidades terminais do módulo.

Tal como se expresou no anterior epígrafe, os criterios de avaliación establecen os resultados mínimos que deben ser acadados no proceso de

ensino-aprendizaxe.

Qué ten que ter como mínimo un CUADERNO DE LABORATORIO, realizado de modo exhaustivo

O ÍNDICE, do que se inclua cada día, polo que se deixaran libres as 2 primeiras follas para elo, o se alculan as necesarias segundo o grosor de

seu cuaderno, e as PÁXINAS NUMERADAS

10%

Cada día a data, para continuar cas actividades do día das que tomará nota. Si recolle datos nuhna planilla, o imprime gráfica,¿, debe pegala no

lugar correspondente do cuaderno.

En CADA PRÁCTICA, será calificado de modo genérico como sigue:

1. Data; título, obxetivo escueto. Fundamento escueto, ecuación principal que rixa e as reaccions que se producen.

               10%

2. Unha relación de material, cas principales características do mesmo,  e número necesario;  unha relación de reactivos, cas principais

características, e cánto se consume aproximadamente.

                                                        10%

3. Diagrama de fluxo completo do procedimento da práctica completo, seguindo o mesmo ten que poder chegar os mesmos datos

30%

4. PRECAUCIONS y FDS (si e repetida, se fará unha recolección alfabética que se porán o final do cuaderno)

        10%

5. Cálculos previos, medidas hechas cas unidades

                               10%

6. Os datos que se toman nun esquema si son moitos nunha folla para elo, y cómo se tratan (qué operacions se realizan si se tratan

informáticamente, y cómo se procesan); As gráficas que resulten si e o caso

                                                                10%

7. Observaciones. el resultado con su desviación ; Bibliografía o webgrafía que maneja

               10 %

EN UN PNT a partir de la plantilla del compañero que presenta el tema:

Habrá que completar, aquello que quiera completar, y en todo caso los huecos que se dejan al efecto, y el tiempo en horas que se ha ido

empleando, en todo el proceso, desde el diseño en el cuaderno, hasta que se completó y terminó el PNT para entregar, con un modelo de hoja de

toma de datos para su tratamiento posterior y llegar al resultado

¿

PNT tenrá o formato, que se lles entrega y incluirá:

PNT terá o formato, que se lles entrega y incluirá y se valorará

1. Título. (tiempo de realización).-          2. Objetivo. -          3. Fundamento

5%

4. Material, nº, principales características (clase, volumen, color,¿), Marca, referencia y ;  para un pedido  listo para facer un pedido cos

datos 10 %
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5. Reactivos cantidad necesaria, principales características (densidad, solubilidade, color, PF, pEb, PICTOGRAMAS, H y P;¿), Marca,

referencia y ;  para un pedido                         10%

6. Procedimiento.-                                                                                                                                                                         10%

7. Diagrama de flujo del procedimiento, tal que se pueda seguir la práctica a través del mismo, máximo en 2 carillas                               30%

8. Cálculos .-                                                                                                                                                                               10%

9. Gráficas                                                                                                                                                                                    10%

10. Informe de resultados                                                                                                                                                                10%

11. Conclusiones/Observaciones.- 12. Webgrafía y bibliografía

5%

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

Está previsto a realización dun EXAME FINAL que pode ter: unha parte práctica de calquera das prácticas, teoria e problemas propostos o largo do

curso, para aqueles alumnos que non superen algunha das partes nas que se dividen os contidos do módulo

No caso de que o alumno non supere este exame, deberá asistir as clases de recuperación que se desenrolarán entre os meses de abril a xuño,

elaborando os PNT¿s das prácticas propostas tratando facendo as qe no tivera feitas, ou ben facendoas sobre o papel, tomando como base o

resultado da media dos niveis guías.

Presentarase de novo no mes de xuño a un novo exame final sobre a dos contidos do curso. Os alumnos que, tendo aprobados os exames, e

suspendan por non ter realizadas as prácticas deberán realizalas neste periodo de recuperación para poder superar o módulo.

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 226 h, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificadas) para perder o dereito á avaliación

continua será de 23 sesións.

Aqueles alumnos que perdan o dereito a avaliación continúa deberán presentarse a unha proba de avaliación extraordinaria que contará ademais

do exame teórico e de problemas, dun exame práctico no laboratorio no que terá que realizar  un análise o chou de entre os que se propuxeron ao

longo do curso, e as partes que necesitaran mais tempo o fará constar e seguirá ata acadar o resultado; ou ben si o estima collerá o nivel guía para

acabar de elaborar toda a práctica sobre papel

A nota final será a media entre os exames escrito e práctico, sempre e cando saque alúmenos un 4 en cada un deles.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
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 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:
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- 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 dunha enquisa a fin de curso, para valorar a opinión.

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

Antes de empezar cos contidos propios do análise instrumental ao principio do curso realizarase unha proba de sondaxe, para ver os

coñecementos que os alumnos teñen sobre o análise clásico visto no curso anterior; realizando a continuación un pequeno repaso de conceptos si

se considera necesario.

Antes de comezar con cada bloque de análise: electroquímico, espectrofotométrico e cromatográfico; tamén se fará unha sondaxe para ver os

coñecementos previos dos alumnos.

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. E dando a posibilidade

de avanzar sobre o papel as determinacións de augas, que constiuen casi 1/3 das propostas para o curso. Tomando como referencia a media dos

nivéis guías, e indicando e calculando todo o que sexa necesario, e plantexando todo como si o estivese facendo para obter ese resultado

- 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.

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 xuizo, 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:

 - 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.

 - O dereito a igualdade para os iguais.:

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo deste curso e de xeito interdisciplinar co resto dos módulos, proponse a realización das seguintes actividades complementarias:

  - Visita a empresas do sector: laboratorios de control de calidade de algún sector do entorno.

  - Participación na semana de portas abertas.

  - Participación na festa do Entroido colaborando con todalas Familias profesionais do centro.
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10.Outros apartados

10.1) Bibliografía

- Bermejo Moreno, Raquel e Moreno Ramírez, Antonio "Análisis Instrumental", Ed. Síntesis; Madrid (2014), que será o libro que fará de guía

fundamental do curso

- Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Nieman, T. A.; "Principios de análisis instrumental"; Ed. Mc Graw-Hill; Madrid (2003)

- Skoog, D. A.; West D. M.; Holler, F. J.; Crouch S. R.; "Fundamentos de química analítica"; Ed. Thomson; Mexico (2005)

- Walton, H.F.; Reyes, J.; "Análisis químico e instrumental moderno"; Ed. Reverté; Barcelona (1978)

- Guiteras, J.; Rubio, R.; Fonrodona, G.; "Curso experimental en química analítica"; Ed. Síntesis; Madrid (2003)

 - DANIEL C. HARRIS; ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO; 2001; Editorial: REVERTE;; ISBN: 9788429172225

10.2) Cuaderno de aula

Qué tiene que tener como mínimo un CUADERNO DE LABORATORIO, realizado de modo exhaustivo

El ÍNDICE, de lo que va incluyendo cada día, por lo que dejará libre las 2 primeras hojas para ello, o las que calcule necesarias según el grosor de

su cuaderno

Las PÁGINAS NUMERADAS

La fecha de cada día, para continuar con las actividades del día de las que tomará nota. Si recoge datos en una planilla, o imprime gráfica,¿, la

pegará en el lugar correspondiente del cuaderno.

En cuanto a CADA PRÁCTICA, será calificado de modo genérico como sigue:

1. Fecha; Título, Objetivo escueto. Fundamento escueto, con la ecuación principal que rija y las reacciones que se producen.

10%

2. Una relación de material, con las principales características del mismo, y su número;  una relación de reactivos, con las principales

características, y cuánto se consume aproximadamente.

10%

3. Diagrama de flujo completo del procedimiento de la práctica completo, siguiendo el mismo se tiene que poder llegar a los datos

40%

4. PRECAUCIONES y FDS (si es repetida, se hará una recolección alfabética que se pondrán al final del cuaderno)

10%

5. Cálculos previos, medidas hechas con sus unidades

10%

6. Los datos que se van tomando en un esquema si son muchos, y cómo se van a tratar (qué operaciones se le realizan si se tratan

informáticamente, y cómo se procesan); Las gráficas que resultan si es el caso

10%

7. Observaciones. el resultado con su desviación ; Bibliografía o webgrafía que maneja

10 %

10.3) PNT¿s

PNT terá o formato, que se lles entrega y incluirá y se valorará

1. Título. (tiempo de realización).- 2. Objetivo. -3. Fundamento
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5%

4. Material, nº, principales características (clase, volumen, color,¿), Marca, referencia y ;  para un pedido  listo para facer un pedido cos

datos 10 %

5. Reactivos cantidad necesaria, principales características (densidad, solubilidade, color, PF, pEb, PICTOGRAMAS, H y P;¿), Marca,

referencia y ;  para un pedido                         10%

6. Procedimiento.- 7. Diagrama de flujo del procedimiento, tal que se pueda seguir la práctica a través del mismo, máximo en 2 carillas

40%

8. Cálculos .-                                                                                                                                                                               10%

9. Gráficas                                                                                                                                                                                   10%

10. Informe de resultados                                                                                                                                                                10%

11. Conclusiones/Observaciones.- 12. Webgrafía y bibliografía

5%
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