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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 
Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago 2017-2018 

1.2 Ciclo formativo 
Código da 

familia 
profesional 

Familia profesional Código do 
ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

590102 Química CS18002 Química Ambiental Superior Ordinario 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 
Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

 Organización e Xestión da Protección Ambiental (OXPA) 1º 4 130  130  

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

1.4 Profesorado responsable 
Elaboración Nistal Alonso,Josefa 

Impartición Nistal Alonso, Josefa 

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

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 e ambiental con análises 
químicas, microbiolóxicas, contaminación ambiental, 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, 
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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 e ambientais, 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 
estandars de calidade armonizados coa legislación da UE, para todolos productos e materias 
primas ou manufacturas que produzcamos e consumamos aquí. 

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 

Resultados de aprendizaxe (*) UD Título Descrición Duraci
ón 

(sesión
s) 

UF1 UF2 UFn 

RA
1 

R
A2 

R
Ai 

R
A1 

RA2 RAj RA1 RA2 RAk 

         1 O medioambiente e a 
necesidade da súa 
protección 

Introducirase ao alumno na 
problemática medioambiental actual 

10 

         2 Enerxías renovables Coñecer a procedencia, os 
beneficios, os perxuízos e as 
características principais de cada 
unha das enerxías 

6 

         3 Ferramentas e 
técnicas de 
documentación e 
elaboración de 
informes 

Proporcionar o alumno as 
ferramentas técnicas que vai 
precisar no exercicio da súa 
profesión. 

15 

         4 Ferramentas de 
xestión ambiental 

Descripción e utlización de 
ferramentas de xestión ambiental 

15 

         5 Lexislación 
medioambiental 

Coñecer os conceptos lexislativos e 
a lexislación medioambiental que o 
alumno debe empregar 
obrigatoriamente para poder 
organizar e xestionar a protección 
medioambiental. 

16 

         6 Actividades e Sector primario: xeración de enerxía, 4 
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tecnoloxías no sector 
primario 

materias primas e infraestructuras. 

         7 Actividades e 
tecnoloxías no sector 
secundario 

Sector secundario: actividades ma-
nufactureiras. 

4 

         8 Actividades e 
tecnoloxías no sector 
terciario 

Sector terciario: servicios 4 

         9 Impactos e 
avaliacións 
ambientais 

Introducir ao alumnado nos proce-
dementos para realizar avaliacións 
de impactos ambientais.  

8 

         10 Sistemas de xestión Introducir o alumno nos conceptos 
de sistematización, normalización e 
organización da xestión medioam-
biental. 

15 

         11 Protección ambiental 
en condicións 
anormais de 
funcionamento 

Coñecer os riscos medioambientais 
que unha actividade productiva con-
leva e de como organizar e xestionar 
as medidas de protección medioam-
biental fronte aos mesmos. 
 

6 

         11 Avaliación da 
protección ambiental 

Coñecer o procedemento para a 
realización de inspeccións e audito-
rías ambientais 

12 

         12 Proxectos de 
organización e 
xestión da protección 
ambiental para unha 
actividade produtiva 
dada 

Trátase de que o alumno integre a 
máxima cantidade posible dos 
contidos adquiridos haste este 
momento no módulo na realización 
dun proxecto de organización e 
xestión da protección 
medioambiental nunha actividade 
productiva concreta caracterizada 
previamente polo profesor, e que se 
intentará que sexa unha das que 
afectan a Galicia. 

15 

TOTAL 130 
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4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. Medio ambiente e a necesidade de 
protección 

4.1.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

1 MEDIO AMBIENTE E A NECESIDADE DA SÚA PROTECCIÓN 10 h 

4.1.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determi-
nado proceso produtivo ou actividade, destacando os seus aspectos esenciais 
que lle son aplicables. 

Non 

Avaliar os riscos potenciais do proceso produtivo desde a óptica da conformidade 
coa normativa vixente. 

Non 

Avaliar as implicacións económicas derivadas do cumprimento ou do incumpri-
mento da normativa vixente. 

Non 

Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha activida-
de produtiva. 

Non 

 

 

4.1.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

Identificar e localizar o conxunto de nor-
mas ambientais para aplicar a un deter-
minado proceso productivo ou actividade, 
destacando os seus aspectos esenciais 
que lle son aplicables. 

1 Evolución entre Tecnoloxía e conse-
cuencias ambientais.  

Problemática ambiental actual: efecto 
invernadoiro, diminución da capa de 
ozono, desertización, extinción de fauna 
e flora, choiva aceda, complexidade na 

4 
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lexislación medioambiental.  

Avaliar os riscos potenciais do proceso 
productivo desde a óptica da conformida-
de coa normativa vixente. 
Avaliar as implicacións económicas deri-
vadas do cumprimento ou do incumpri-
mento da normativa vixente. 

2 Concepto de Desenvolvemento Sostible.  

Economía e Medio Ambiente. 

4 

Introducir a cuestión ambiental na xestión 
tradicional da empresa 
Recoñecer a responsabilidade do quími-
co ambiental na consecución dunha pro-
ducción maís respetuosa co medio. 
Concienciación da importancia da aplica-
ción dunhas boas prácticas ambientais no 
desenvolvemento dos distintos procesos 
productivos e na conservación do medio.  

3 Concepto de Boas Prácticas Ambientais.  

O Químico Ambiental, profesional activo 
na protección ambiental.  

2 

4.1.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación 
da consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación 

Manexo da bibliografía referente a 
lexislación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entregalos traballos solicitados 
en tempo e forma. 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo in-
formáticos. 

Realizar un informe de cada visi-
ta efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde 
e responsabilidade. 

Presentación dos traballos pro-
postos.  
Realizar informes segundo nor-
mas de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos 
e deberes de todos, cooperar no 
traballo en equipo, amosar unha 
actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental 
dunha visita feita a unha empresa 
da zoa. 
Interpretar un informe e unha 
auditoría externa. 
Realizar o traballo de forma au-
tónoma e responsable, organi-
zándoo e atendendo prioridades. 

Si 25% 
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4.1.5 Contidos 

Contidos 

 Evolución entre Tecnoloxía e consecuencias ambientais.  

 Problemática ambiental actual:  

o Efecto invernadoiro,  

o Diminución da capa de ozono,  

o Choiva ácida,  

o Desertización,  

o Perda da Diversidade Biolóxica,  

o Complexidade na lexislación ambiental.  

 Espazos de Protección Natural.  

 Desenvolvemento Sostible: 

o Concepto 

o Estratexia Galega de Desenvolvemento Sostible: obxectivos e metodoloxía. 

o Axenda 21 Local 

 Empresa, Economía e Medio Ambiente.  

 Concepto de Boas Prácticas Ambientais.  

 O Químico Ambiental, profesional activo na protección ambiental.  
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4.1.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.2 Unidade didáctica 2. Enerxías Renovables 

4.2.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

2 ENERXÍAS RENOVABLES 6 h 

4.2.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos paráme-
tros que determinan un impacto ambiental. 

Non 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Non 

Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental 
da actividade produtiva esixen realizar. 

Non 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración. Non 

Supervisar o bo funcionamento dos aparellos de medida e control da contamina-
ción para asegurar a validación dos seus resultados. 

Non 

Identificar as zonas de risco ambiental en función do proceso de produción quími-
co considerado. 

Non 

4.2.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

Previr os efectos ambientais de toda acti-
vidade produtiva por parte do persoal. 

1 Impacto Ambiental de emisións 
antropoxénicas 

2 

Realizar o mantemento de aparellos de 
medida e control da contaminación para 
asegurar a validación dos resultados ob-
tidos. 

2 Tratamento de aparellos e 
resultados. 

2 

Aplicar o procedemento adecuado aos 
parámetros analizados como retroinfor-
mación para a correcta xestión. 

3 Xestión dos resultados obtidos. 1 

Realizar o procedemento estatístico e 
gráfico dos parámetros, segundo os re-
quisitos lexislativos e as necesidades de 
xestión, para valorar o comportamento 
ambiental da actividade produtiva. 

4 Lexislación vixente e aplicable. 1 
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4.2.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a 
lexislación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entregalos traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo infor-
máticos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde 
e responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e 
deberes de todos, cooperar no tra-
ballo en equipo, amosar unha actitu-
de tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zoa. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.2.5 Contidos 
Contidos 

 Enerxía: definición e evolución histórica. 

 Recursos renovables e non renovables. 

 Enerxías non renovables: tipos e equipos. 

 Enerxías renovables: tipos e equipos. 

 Ventaxas e inconvintes das enerxías alternativas. 

 Aforro enerxético. 

 Webs: INEGA. 
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4.2.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.3 Unidade didáctica 3. Ferramentas técnicas de documentación e 
elaboración de informes. 

4.3.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

3 FERRAMENTAS TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN E ELABORACIÓN DE 
INFORMES 

15 h 

4.3.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Si 

Tratar estatísitca e informáticamente os datos dos contaminantes e as conclu-
sións da auditoría 

Si 

Aplicar o estudo estatístico e gráfico oportuno para o tratamento dos valores dos 
parámetros que determinan un impacto ambiental 

Si 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental 

Si 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola administración  Si 

Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental rea-
lizado 

Si 

Supervisar o bo funcionamento dos aparatos de medida e control da contamina-
ción para asegurar a validación dos seus resultados. 
 

Si 

Realizar o traballo de xeito autónomo e responsable, organizado de acordo coas 
prioridades e amosar iniciativa na procura de información necesaria para a reali-
zación dos traballos encomendados 

Si 

4.3.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 

(sesións) 

Aplicar procedementos axeitados para asegurar o correcto man-
temento e actualización dos datos obtidos respecto dos requisitos 
lexislativos e necesidades da xestión. 

1 Técnicas de 
documentación 
e elaboración 
de informes 

 

Realizar o procesamento estatístico e gráfico dos parámetros se-
gundo os requisitos lexislativos e necesidades de xestión para 
valorar o comportamento ambiental da actividade productiva. 

2 Procesamento 
gráfico e 
estatístico dos 
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 parámetros 
ambientais máis 
significativos 

Supervisar o bo funcionamento dos aparatos de medida e control 
da contaminación para asegurar a validación dos seus resultados. 
 

3   

Selecciónar as ferramentas informáticas máis adecuadas para o 
procesamento e a edición gráfica dos resultados, así como para o 
seu arquivo correspondente, co fin de mellorar a produtividade e a 
fiabilidade dos traballos e de asegurar a correcta presentación 
dos resultados. 

4   

4.3.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entregalos traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zoa. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.3.5 Contidos 
Contidos 

 Ferramentas técnicas. Análises de situacións.  

o Resolución sistemática de problemas  
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o Tomar unha decisión  

o Planificación de problemas potenciais  

o Diagrama de procesos  

o Traballo en equipo  

o Diagrama de afinidades  

o Diagrama de relacións  

o Creatividade en grupo  

 

 Ferramentas estatísticas 

o Folla de toma de datos -Táboa de representación de datos. 

o Representacións gráficas: 

 Gráfico lineal 

 Diagrama de barras 

 Diagrama de sectores circulares 

 Representacións de distribucións de frecuencias: 

• Histogramas (diagramas de Pareto) 

• Polígonos de frecuencias 

o Parámetros estatísticos: 

 Erros, tipos e detección 

 Parámetros de centralización 

 Parámetros de dispersión 

o Axuste de datos experimentais a unha ecuación lineal. 

o Recta de regresión, axuste gráfico, axuste por mínimos cadrados.  

• Gráficos de calibración de aparellos de medida  

• Interpretación de planos  

 

 Ferramentas informáticas: ideas xerais sobre algunhas ferramentas informáticas, como edi-

tores gráficos, editores de texto, xestores de bases de datos, follas de cálculo, etc. 

 

 Ferramentas de proceso: balance de materia e enerxía  

• Análises modal de fallos e efectos críticos (AMFEC)) aplicado ao Medio Ambiente. 
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4.3.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación. 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.4 Unidade didáctica 4. Ferramentas de xestión ambiental 

4.4.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

4 FERRAMENTAS DE XESTIÓN AMBIENTAL 15 h 

4.4.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determi-
nado proceso productivo ou actividade, destacando os aspectos esenciais que lle 
son aplicables.  

Non 

Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha activida-
de produtiva 

Non 

Describir a metodoloxía do estudo de impacto ambiental máis idónea para cada 
situación considerada 

Non 

Propor o tipo de auditoría ambiental maís adecuado a un determinado proceso, e 
indicar os aspectos técnicos e/ou económicos que se deben auditar. 

Non 

Realizar o traballo de xeito autónomo e responsable, organizado de acordo coas 
prioridades e amosar iniciativa na procura de información necesaria para a reali-
zación dos traballos encomendados 

Si 

4.4.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer conceptos como, emisión, vertido, residuo, solo e ruído. 1 Conceptuais. 2 

Identificar medidas correctoras para identificar, analizar, vixiar e 
controlar o efecto ambiental. Concepto de impacto ambiental. 
Concepto e definición de sistema de xestión. 

2 Medidas 
Correctoras. 

2 

Manexar Sistemas de xestión de calidade normalizada UNE/ISO. 
Sistemas de xestión ambiental normalizada UNE. Requisitos dun 
sistema de xestión ambiental. Sistemas de xestión de seguridade 
e saúde laboral. Sistemas de xestión integrados. Calidade total e 
xestión ambiental. Custos da xestión ambiental. 

3 S.X.M.A. 2 

Avaliar os tipos de Risco ambiental, definir accións de prevención 
de riscos. Mapa de riscos. Emerxencia ambiental: definición e 
graos. 

4 Accidentes e 
emerxencias. 

2 

Interpretación das obrigas derivadas da Inspección ambiental: 
tipos: Auditorías ambientais 

5 E.I.A. 2 
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Auditorías ambientais normalizadas UNE. 
Acreditación, certificación e validación ambiental. 
Estrutura organizativa e funcional da industria 
Proxecto de organización e xestión dunha actividade. 

4.4.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínim
os  

esixibl
es 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita efec-
tuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propostos.  
Realizar informes segundo normas de 
calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental dunha 
visita feita a unha empresa da zoa. 
Interpretar un informe e unha auditoría 
externa. 
Realizar o traballo de forma autónoma e 
responsable, organizándoo e atenden-
do prioridades. 

Si 25% 

4.4.5 Contidos 
Contidos 

 Ferramentas de xestión ambiental. Concepto: 

o Análise de situacións.   

o Resolución sistemática de problemas. 

o Toma de decisións. 

o Diagramas de Fluxo. 

o Diagrama de Pareto. 

o Diagramas e grafos causa-efecto. 

o ACV: Análise do Ciclo de Vida. 

o Ecodeseño: Mo
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 Roda das estrategias, 

 Eco-brúxula. 

o Ecoeficiencia. 

o Etiqueta ecolóxica. 

o Marketing ecolóxico. 

o Introducción aos: 

 Avaliaicións de impacto ambiental  

 Sistemas de Xestión Ambiental. 

 Auditoría ambiental. 
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4.4.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.5 Unidade didáctica 5. Lexislación ambiental  

4.5.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

5 LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 16 h 

4.5.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Valorar o grao de eficacia das medidas correctoras propostas en función dos re-
sultados da auditoría. 

Si 

Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos paráme-
tros que determinan un impacto ambiental. 

Si 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Si 

Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental 
da actividade produtiva esixen realizar. 

Si 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración Si 

4.5.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer a Lexislación ambiental autonómica, estatal e comunita-
ria de carácter xeral: Normas legais e fontes lexisladoras en mate-
ria ambiental. 

1 72/306/CEE 5 

Introducir ó alumnado nos compoñentes do Sector primario. 
Produción de enerxía. 
Actividades extractivas. 
Petroquímicas. 
Infraestruturas.  
Actividades agrarias, gandeiras e pesqueiras. 

2 Tecnoloxía e 
efectos am-
bientais. 
 

5 

Analizar as Industrias consideradas como Sector secundario. 
Tratamento e transformación de metáis. 
Actividades químicas. 
Industria papeleira. 
Industria electrónica. 
Industria agroalimentaria. 

3 Tratamento e 
transformació
ns de metais. 

7 

Coñecer as emisións antropoxénicas do Sector terciario. 
– Distribución. 
– Transporte. 
– Ensino. 

4 Emisións 
antropoxénica
s. 

8 

Mo
de

lo
. P

ro
gr

am
ac

ió
n 

de
 m

ód
ul

o.
 M

D.
75

.P
RO

.01
. R

ev
. 0

1 

Páxina 25 de 62 

 



 
  

 

 

CIFP POLITECNICO DE SANTIAGO 

Avda. Rosalia de Castro, 133. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Código postal: 15706 

Teléfono e Fax: 981534094/981522062 Fax:981520133 

Correo electrónico: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/ 

– Sanidade. 
– Turismo e hostalaría– Gasolineiras:  

4.5.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.5.5 Contidos 
Contidos 

 Normas legais:  

o Xerarquía normativa.  

o Requisitos documentais, mantemento de rexistros e arquivo.  

 Fontes lexisladoras ambientais – competencias ambientais: 

o Unión Europea: 

 Dereito orixinario e Dereito derivado.  

 Directivas, Regulamentos, Decisións, Recomendacións e Dictames.  

o Estado español:  

 Artigo 45 da sección primeira da Constitución.  

 Leis, Regulamentos e Órdes Ministeriais. Mo
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 Tratados internacionais en Medio Ambiente subscritos por España. 

o Comunidade Autónoma Galega: 

 Leis, Decretos e Órdes.  

o Administración Local: 

 Ordenanzas Municipais. 

 Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal por danos ao medio ambiente. 

 Delito ecolóxico.  

 Lexislación ambiental básica. 

 Prevención e Control Integrado da Contaminación: 

o Obrigas dos titulares das instalacións afectadas. 

o Autorización Ambiental Integrada; AAI: 

 Solicitude. 

 Contido. 

 Actividades industriais contempladas na norma. 

 Principais sustancias contaminantes. 

 Procedementos de concesión.  

 Renovación ou modificación. 

 Infraccións e sancións. 

o Autorización Ambiental Integrada e Avaliacións de Impacto Ambiental.  

o Valores Límite de Emisión: VLE. 

o Mellores Tecnoloxías Disponibles: MTD.  

 Documentos BREFS 

 Inventario Europeo de Emisións Contaminantes: EPER-España/Europa. 

 Rexistro de Emisións e Transferencia de Contaminantes. 
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4.5.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.6 Unidade didáctica 6. Actividades e tecnoloxías do sector primario 

4.6.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

6 ACTIVIDADES E TECNOLOXÍAS NO SECTOR PRIMARIO 4 h 

4.6.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Caracterizar un posible proceso de prevención e conservación do medio. Si 

Analizar operacións de prevención que se deben incluír no proceso produtivo. Si 

Estudar as operacións de tratamento de contaminantes do proceso produtivo (ga-
ses, sólidos e líquidos). 

Si 

Describir técnicas de detección, control e redución de contaminantes que se de-
ben utilizar na acción preventiva. 

Si 

Seleccionar o tipo de análises necesarias para o control do proceso de preven-
ción e conservación ambiental. 

Si 

4.6.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer as principais fontes de enerxía e as industrias que a xes-
tionan. 

1 Enerxía non 
limpa. 

2 

Analizar as tecnoloxías e efectos ambientais das actividades ex-
tractivas. 

2 Minería 2 

Analizar as tecnoloxías e efectos ambientais das infraestructuras 
nacionais. 

3 Papel 
gubernamenta
l. 

1 

Analizar as tecnoloxías e efectos ambientais da industria petro-
química. 

4 Repsol. 1 

4.6.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión Mo
de
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Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita e Entre-
ga-los traballos a tempo e forma. 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental dunha 
visita feita a unha empresa da zona. 
Interpretar un informe e unha audito-
ría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.6.5 Contidos 
Contidos  

 Sector primario: definición.  

 Actividades extractivas. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Minas a ceo aberto e a ceo pechado.  

o Extracción de cru. 

o Canteiras. 

 Petroquímicas: Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Estacións de refino  

 Infraestructuras. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Construcción de grandes estradas.  

o Construcción de grandes aeroportos. 

o Construcción de grandes portos. 

 Agrarias, gandeiras e pesqueiras. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Monocultivos extensivos.  

o Grandes instalacións gandeiras. 

o Actividade pesqueira. 
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4.6.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 

       

       

       

       

       

       

TOTAL  
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4.7 Unidade didáctica 7. Actividades e tecnoloxías do sector 
secundario 

4.7.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

7 ACTIVIDADES E TECNOLOXÍAS NO SECTOR SECUNDARIO 4 h 

4.7.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determi-
nado proceso produtivo ou actividade, destacando os seus aspectos esenciais 
que lle son aplicables. 

Si 

Avaliar os riscos potenciais do proceso produtivo desde a óptica da conformidade 
coa normativa vixente. 

Si 

Avaliar as implicacións económicas derivadas do cumprimento ou do incumpri-
mento da normativa vixente. 

Si 

Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha activida-
de produtiva. 

Si 

4.7.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer os efectos ambientais do tratamento de metáis na induc-
tria siderúrxica. 

1 Quíca 
Extractiva. 

2 

Coñecer os efectos ambientais do tratamento de metáis na induc-
tria química. 

2 Refino de 
combustibles 
fósiles. 

2 

Coñecer os efectos ambientais do tratamento de metáis na induc-
tria papeleira. 

3 Reciclaxe da 
celulosa. 

1 

Coñecer os efectos ambientais do tratamento de metáis na induc-
tria electrónica. 

4 Semiconducto
res. 

1 

4.7.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  Mínimos  Peso na 
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avaliación esixibles 
(S/N) 

cualificac
ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.7.5 Contidos 
Contidos 

 Sector secundario: definición.  

 Tratamento e transformación de metais. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Siderurxias.  

o Fundicións e forxa.  

o Tratamento superficial de metais e fabricación de bens de equipo.  

o Fabricación de automóbiles.  

o Fabricación de electrodomésticos.  

 Actividades químicas. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados  

o Producción de insecticidas y pesticidas. 

o Producción farmacéutica. 

o Producción de monómeros plásticos. 

o Fabricación de pinturas e disolventes. 

 Industria papeleira. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

 Industria electrónica. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados. 

o Fabricación de semiconductores. 

 Industria agroalimentaria. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  Mo
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o Producción de conservas, lácteos, aceite e matadoiros industriais  
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4.7.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.8 Unidade didáctica 8. Actividades e tecnoloxías do sector terciario 

4.8.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

8 ACTIVIDADES E TECNOLOXÍAS NO SECTOR TERCIARIO 4 h 

4.8.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determi-
nado proceso produtivo ou actividade, destacando os seus aspectos esenciais 
que lle son aplicables. 

Si 

Avaliar os riscos potenciais do proceso produtivo desde a óptica da conformidade 
coa normativa vixente. 

Si 

Avaliar as implicacións económicas derivadas do cumprimento ou do incumpri-
mento da normativa vixente. 

Si 

Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha activida-
de produtiva. 

Si 

4.8.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer os efectos ambientais do transporte terrestre, marítimo e 
aéreo. 

1 Emisións no 
transporte 

2 

Analizar a problemática medioambiental derivada dos residuos en 
grandes infraestructuras como complexos hospitalarios e centros 
de ensino. 

2 Reciclaxe de 
residuos 
sanitarios. 

2 

Introducir ó alumnado nas tecnoloxías do reciclaxe de vehículos 
destinados ó transporte de mercadorías perigosas. 

3 Pictografía. 1 

Educar á poboación na cultura do tratamento de residuos e a co-
rrecta clasificación. 

4 Reciclaxe de 
residuos 
municipais. 

1 

4.8.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac
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Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.8.5 Contidos 
Contidos 

 Sector terciario: definición.  

 Distribución. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

o Grandes superficies de venda.  

 Transporte. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados. 

o Aéreo, marítimo, e terrestre.  

 Ensino. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados. 

o Grandes centros educativos.  

 Sanidade. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados. 

o Grandes centros sanitarios.  

 Turismo e hostalaría. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados. 

o Turismo.  

o Grandes complexos hostaleiros.  

 Gasolineiras. Tecnoloxía e efectos ambientais asociados.  

 Estacións de servicio.  
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4.8.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así 
como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.9 Unidade didáctica 9. Impactos e avaliacións ambientais 

4.9.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

9 IMPACTOS E AVALIACIÓNS AMBIENTAIS 8 h 

4.9.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos paráme-
tros que determinan un impacto ambiental. 

Si 

Supervisar o bo funcionamento dos aparellos de medida e control da contamina-
ción para asegurar a validación dos seus resultados. 

Si 

Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental rea-
lizado. 

Si 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Si 

Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental 
da actividade produtiva esixen realizar. 

si 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración. si 

4.9.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Introducir ó alumnado nos procesos de monitorización e normali-
zación dos parámetros ambientais. 

1 Ofimática. 6 

Xestionar a estandarización e organización da protección ambien-
tal. 

2 ISO 14001 4 

Analizar os requerimentos legais a nivel autonómico, nacional e 
europeo.  

3 Lexislación. 3 

Seleccionar os requerimentos necesarios para asegurar a correc-
ta saude laboral dos traballadores. 

4 Puntos de 
control. 

2 

4.9.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 
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Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.9.5 Contidos 
Contidos 

 Emisión:  

o Focos fixos e móbiles. 

o Límites de emisión e de inmisión. 

o Contaminantes máis comúns: primarios e secundarios. 

o Técnicas de depuración de gases. 

 Vertidos: 

o Capacidade depuradora do medio receptor.  

o Parámetros de control nun vertido: físicos, químicos e biolóxicos. 

o Contaminantes máis comúns.  

o E.D.A.R. 

 Residuos: 

o Tipos e clasificación. 

o Contaminantes máis comúns.  

o Depósitos, inertización e incineración.  

 Solos:  

o Contaminantes máis comúns.  

o Medidas correctoras.  Mo
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 Ruído  

o Conceptos e xeneralidades.  

o Efecto contaminador do ruído.  

o Medidas correctoras. 

 Medidas correctoras:  

o Identificación, análise, priorización, vixilancia e control do efecto ambiental.  

 Impacto ambiental. 

 Diferencia entre efecto, aspecto e impacto ambiental. 

 Tipoloxía de impactos.  

 Natureza e atributos do impacto ambiental. 

 Diagnóstico de impactos. 

 Metodoloxía de valoración de impactos:  

o Identificación. 

o Valoración cualitativa. 

o Modelos de referencia ou experiencia.  
o Comparación de escenarios.  
o Valoración técnica multidisciplinar: sistemas cartográficos e sistemas de información 

xeográficos (S.I.X.). 

o Matriz de valoración. 

o Matrices causa-efecto: Matriz de Leopold. 

o Valoración cuantitativa: Método de Batelle-Columbus. 

 Avaliación Ambiental – Marco Legal: 

o Avaliación de Impacto Ambiental. 

o Avaliación de Efectos Ambientais. 

o Avaliación de Incidencia Ambiental. 

 Elementos dunha Avaliación de Impacto Ambiental: 

o Estudo de Impacto Ambiental:  

 Descrición do proxecto.  

 Inventario ambiental. 

 Alternativas do proxecto e as súas accións. 

 Identificación e valoración dos impactos ambientais. 

 Medidas de minimización: preventivas, correctoras e compensatorias. 

 Programa de vixilancia e seguimento ambiental. 

 Documento de síntese.  

 Tramitación ambiental.  

 Declaración de Impacto Ambiental. Mo
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 Ferramentas informáticas e estatísticas aplicables a un estudo ambiental. 

 

4.10 Unidade didáctica 10. Sistemas de xestión 

4.10.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

10 SISTEMAS DE XESTIÓN 15 h 

4.10.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos paráme-
tros que determinan un impacto ambiental. 

Si 

Supervisar o bo funcionamento dos aparellos de medida e control da contamina-
ción para asegurar a validación dos seus resultados. 

Si 

Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental rea-
lizado. 

Si 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Si 

Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental 
da actividade produtiva esixen realizar. 

si 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración. si 

4.10.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Introducir ó alumnado nos procesos de monitorización e normali-
zación dos parámetros ambientais. 

1 Ofimática. 6 

Xestionar a estandarización e organización da protección ambien-
tal. 

2 ISO 14001 4 

Analizar os requerimentos legais a nivel autonómico, nacional e 
europeo.  

3 Lexislación. 3 

Seleccionar os requerimentos necesarios para asegurar a correc-
ta saude laboral dos traballadores. 

4 Puntos de 
control. 

2 
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4.10.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.10.5 Contidos 
Contidos 

  Concepto e definición de sistema de xestión.  

 Sistemas de xestión de calidade normalizados: ISO 9001.  

 Filosofía e requisitos normativos  

 Sistemas de xestión ambiental normalizados. 

 Norma  UNE-EN-ISO 14001:    

o Beneficios 

o Obxecto e campo de aplicación  

o Definicións  

 Requisitos dun Sistema de Xestión Ambiental: 

o Política ambiental  

o Planificación: 

 Aspectos ambientais. 

 Rexistro dos requisitos legais, reglamentarios e demáis requisitos. Mo
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 Os obxectivos e metas ambientais.  

 Programas de xestión ambiental. 

o Implementación e operación: 

 Responsabilidade da dirección.  

 Competencia, formación e toma de conciencia. 

 Comunicación interna e externa.  

 Documentación: manual, procedementos, instruccións e rexistros.  

 Control operacional.  

 Preparación e resposta ante emerxencias. 

o Verificación: 

 Seguemento e medición.  

 Avaliación de cumplimento legal. 

 Non conformidades, accións correctoras e preventivas. 

 Rexistro da xestión ambiental.  

 Avaliación do sistema de xestión ambiental.  

 Revisión pola dirección.  

 Regulamento 761/2001 CE: Regulamento Europeo de Ecoxestión e Ecoauditoría: 

o Etapas para a súa implantación. 

o Declaración ambiental: obxectivos e contido. 

 Regulamento EMAS / Norma ISO 14001: 

o Diferencias e similitudes.  

 Sistemas de xestión de seguridade e saúde laboral.  

o Conceptuaiss e xeneralidades.  

o Actividades reguladas.  

o Requisitos.  

 Sistemas de xestión integrados:  

o Conceptuais e xeneralidades.  

o Áreas reguladas.  

o Requisitos.  

 Calidade total e xestión ambiental.  

 Custes da xestión ambiental.  
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4.10.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así 
como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.11 Unidade didáctica 11. Protección ambiental en condicións 
anormais de funcionamento 

4.11.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

11 PROTECCIÓN AMBIENTAL EN CONDICIÓNS ANORMAIS DE FUNCIONAMENTO 6 h 

4.11.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Identificar as zonas de risco ambiental en función do proceso de produción quími-
co considerado. 

Si 

Elaborar un mapa de risco ambiental a partir da descrición dunha emerxencia 
ambiental nun proceso de produción químico. 

Si 

Realizar propostas de organización e xestión ante unha emerxencia ambiental no 
contexto do plan de emerxencia da actividade, de acordo coa lexislación vixente. 

Si 

Colaborar na definición das necesidades de formación e adestramento dos equi-
pos de intervención, de acordo cos riscos ambientais, para poder actuar de xeito 
rápido e efectivo en caso de accidente ambiental. 

Si 

4.11.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer as situacións de funcionamento anormal en instalacións 
e quipos de medida.  

1 Sistemas de 
detección. 

2 

Definir o termo Risco Ambiental e os tipos de riscos que debemos 
controlar. 

2 Risco 
Ambiental. 

1 

Elaborar un mapa de risco ambiental que recolla as medidas a 
tomar fronte os distintos tipos de riscos. 

3 Mapas e 
Diagramas. 

1 

Identificar os efectos medioambientais en condicións anormais de 
funcionamento ou accidentes medioambientais.  

4 Consecuencia
s. 

1 

Definir a Emerxencia medioambiental e os graos existentes. 5 Patrimonio 
Humano. 

1 
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4.11.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.11.5 Contidos 
Contidos 

 Condición normal e anormal de funcionamento ou operación dunha instalación 

ou equipo.  

 Parámetros críticos do funcionamiento dunha instalación ou equipo.  

 Definición e tipos de riscos ambientais. 

 Priorización de riscos ambientais:  

o Criterios: probabilidade, consecuencias, urxencia e tendencia  

o Organización e xestión.  

 Accións xenéricas frente a riscos ambientais: eliminación, prevención, minimiza-

ción, control, correción e transferencia.  

 Mapa de riscos ambientais: definición, obxecto, alcance e metodoloxía.  

 Requisitos dun sistema de xestión en condiciones anormais de funcionamiento. 
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 Lexislación ambiental: Directiva de Seveso. 

 Efectos ambientais en condiciones anormais de funcionamento ou accidentes 

ambientais  

 Emerxencia ambiental: definición e graos. 

 Mapa de riscos ambientais e a súa relación cos plans de emerxencia.  

 Accións de formación necesarias aos equipos de intervención de emerxencia 

ambiental. 
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4.11.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así 
como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.12 Unidade didáctica 12. Avaliación da protección ambiental 

4.12.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

12 AVALIACIÓN DA PROTECCIÓN AMBIENTAL 12 h 

4.12.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Propor o tipo de auditoría ambiental máis adecuado a un determinado proceso, e 
indicar os aspectos técnicos e/ou económicos que se deben auditar. 

Si 

Especificar os puntos de comprobación e os axentes contaminantes aplicables 
nunha auditoría interna. 

Si 

Determinar o risco ambiental e as medidas correctoras que se deben aplicar, ten-
do en conta resultados da auditoría ambiental. 

Si 

Tratar estatística e informaticamente os datos dos contaminantes e as conclu-
sións da auditoría. 

Si 

Valorar o grao de eficacia das medidas correctoras propostas en función dos re-
sultados da auditoría. 

Si 

4.12.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Coñecer o funcionamento das inspeccións ambientais e as audito-
rías ambientais. 

1 Inspeccións 
Ambientais 

4 

Coñecer as etapas e cuestionarios que se empregan nas audito-
rias. 

2 Diagramas de 
fluxo. 

4 

Adestrar ó alumnado nas acción correctoras derivadas das con-
clusións dunha auditoría. 

3 Comprobación 
de sitemas de 
medida. 

4 

Coñecer os principais organismos acreditadores, certificadores e 
validadores medioambientais. 

4 ISO, 
USEPA,EEA. 

3 

4.12.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

Peso na 
cualificac
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(S/N) ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.12.5 Contidos 
Contidos 

 Inspeccións ambientais.  

o Listaxes de chequeo medioambiental. 

 Auditorías ambientais:  

o Definición,  

o Tipos, razóns e beneficios. 

 Auditoría interna e auditoría externa:  

o Definición e características. 

 Auditorías ambientais normalizadas UNE. 

 Equipo auditor: 

o Tarefas e responsabilidades. 

o Ferramentas básicas: cuestionarios, entrevistas e reunións. 

 Metodoloxía:  

o Criterios, evidencias e achados. 

o Actividades dunha auditoría. 

o Obxecto e alcance das auditorías.  

 Aspectos técnicos, legais, de seguridade e saúde laboral e económicos. 
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o Documentos de traballo: estándares, cuestionarios e informe. 

o Etapas para a realización dunha auditoría medioambiental: 

 Fase preliminar. Preparación da auditoría. 

 Execución da auditoría. 

 Postauditoría e informe final. 

 Non conformidades e observacións nunha auditoría medioambiental  

 Accións correctoras e actividades de seguimento derivadas. 

 Acreditación, certificación e validación medioambiental.  

 Organismos acreditadores, certificadores e validadores ambientais.  
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4.12.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así 
como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e descrición) Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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4.13 Unidade didáctica 13. Proxecto de organización e xestión da 
protección ambiental para unha actividade produtiva dada 

4.13.1 Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 

12 PROXECTO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL PARA UNHA ACTIVIDADE PRODUCTIVA DADA 

15 h 

4.13.2 Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos paráme-
tros que determinan un impacto ambiental. 

Si 

Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de 
tratamento ambiental. 

Si 

Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración. Si 

Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental rea-
lizado. 

Si 

Realizar os mapas de riscos ambientais tras interpretar os planos de instalacións 
e de equipamentos. 

Si 

4.13.3 Obxectivos específicos da unidade didáctica 
Obxectivos específicos Act Título das 

actividades 
Duración 
(sesións) 

Integrar a máxima cantidade posible dos contidos adquiridos no 
módulo na realización dun proxecto de organización e xestión da 
protección medioambiental nunha actividade productiva. 

1 S.G.A. 16 

Coñecer a responsabilidade dos Técnicos Ambientais na elabora-
ción de informes e propostas.  

2 Perfíis 
profesionais 

3 

Integrar o traballo en equipo, con estimación dos datos achega-
dos por cada membro para realizar tratamentos estatísticos. 

3 Equipo de 
traballo. 

3 

Valorar económicamente os bens producidos nos distintos secto-
res para evitar o seu uso desmesurado. Valoración da introduc-
ción da cuestión ambiental na xestión tradicional da empresa. 

4 Recursos 
económicos. 

3 
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4.13.4 Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificac

ión 

Manexo da bibliografía referente a lexis-
lación medioambiental. 

Realizar unha proba escrita.  
Entrega-los traballos solicitados en 
tempo e forma. 

 

Si 25% 

Manexo dos útiles de traballo informáti-
cos. 

Realizar un informe de cada visita 
efectuada (se é o caso). 
Observación directa en clase. 

Si 25% 

Planificación dos traballos con orde e 
responsabilidade. 

Presentación dos traballos propos-
tos.  
Realizar informes segundo normas 
de calidade. 

 

Si 25% 

Respectar as diferencias, dereitos e de-
beres de todos, cooperar no traballo en 
equipo, amosar unha actitude tolerante. 

Realizar un informe ambiental du-
nha visita feita a unha empresa da 
zona. 
Interpretar un informe e unha audi-
toría externa. 
Realizar o traballo de forma autó-
noma e responsable, organizándoo 
e atendendo prioridades. 

Si 25% 

4.13.5 Contidos 
Contidos 

 Proxecto de organización e xestión dunha actividade. 

 Planificación de proxectos. 

 Estilos de redacción en proxectos. 

 Metodoloxías de realización de proxectos 
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4.13.6 Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así 
como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se valora Duración 
(sesións) 

Actividade (título e 
descrición) 

Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou produtos Recursos Instrumentos de avaliación 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

O módulo de OXPA posúe as seguintes capacidades terminais elementais: 

 Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determinado proce-
so 

 produtivo ou actividade, destacando os seus aspectos esenciais que lle son aplicables. 

 Avaliar os riscos potenciais do proceso produtivo desde a óptica da conformidade coa norma-
tiva vixente. 

 Avaliar as implicacións económicas derivadas do cumprimento ou do incumprimento da nor-
mativa vixente. 

 Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha actividade produtiva. 

 Describir a metodoloxía de estudo de impacto ambiental máis idónea para cada situación 
considerada. 

 Caracterizar un posible proceso de prevención e conservación do medio describindo: 

o Operacións de prevención que se deben incluír no proceso produtivo. 

o Operacións de tratamento de contaminantes do proceso produtivo. 

o Técnicas de detección, control e redución de contaminantes que se deben utilizar na 
acción preventiva. 

o Tipo de análises necesarias para o control do proceso de prevención e conservación 
ambiental. 

 Propor o tipo de auditoría ambiental máis adecuado a un determinado proceso, e indicar os 
aspectos técnicos e/ou económicos que se deben auditar. 

 Especificar os puntos de comprobación e os axentes contaminantes aplicables nunha audito-
ría interna. 

 Determinar o risco ambiental e as medidas correctoras que se deben aplicar, tendo en conta 
resultados da auditoría ambiental. 

 Tratar estatística e informaticamente os datos dos contaminantes e as conclusións da audito-
ría. 

 Valorar o grao de eficacia das medidas correctoras propostas en función dos resultados da 
auditoría. 

 Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos parámetros que de-
terminan un impacto ambiental. 

 Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de tratamento 
ambiental. 
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 Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental da activida-
de produtiva esixen realizar. 

 Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración. 

 Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental realizado. 

 Supervisar o bo funcionamento dos aparellos de medida e control da contaminación para 
asegurar a validación dos seus resultados. 

 Identificar as zonas de risco ambiental en función do proceso de produción químico conside-
rado. 

 Elaborar un mapa de risco ambiental a partir da descrición dunha emerxencia ambiental nun 
proceso de produción químico. 

 Realizar propostas de organización e xestión ante unha emerxencia ambiental no contexto do 
plan de emerxencia da actividade, de acordo coa lexislación vixente. 

 Colaborar na definición das necesidades de formación e adestramento dos equipos de inter-
vención, de acordo cos riscos ambientais, para poder actuar de xeito rápido e efectivo en ca-
so de accidente ambiental. 

 Realizar o traballo de xeito autónomo e responsable, organizalo de acordo coas prioridades e 
amosar iniciativa na procura de información necesaria para a realización dos traballos enco-
mendados. 

En xeral, os alumnos/as para poder acadar as capacidades terminais do módulo, terán que supe-
rar distintas probas que se enumeran a modo de exemplo a continuación: 
 
• Exposicións orais de traballos individuais ou realizados en grupos. 
• Exames escritos: 

1. Ensaio ou desenvolvemento dos contidos básicos de soporte das unidades. 
2. Preguntas breves sobre estes. 

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

1. De resposta única e de completar. 
2. De verdadeiro/falso, si/non, etc. 
3. De elección múltiple, na que só unha opción é verdadeira ou mellor. 
4. De ordenación. 

 
• Traballos de clase empregando os seguintes instrumentos de avaliación: 
 

• Rexistro da participación, interese, demanda de información e motivación 
individual e grupal na realización das actividades e contidos do proxecto. 

 
• Follas de avaliación que miden a calidade, redacción, presentación, orixinalidade, 

capacidade de resolución, tempo, etc., do proxecto. 
 

Emitirase unha cualificación trimestral para o informe de avaliación correspondente, que será a 
media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do trimestre, de acordo coas seguintes pro-
porcións: 
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• Proba escrita ou oral (70% da nota global).  

• Folla de seguimento individualizado (20% da nota global) 

• Traballos e exposicións realizados, 

• Actitude, comportamento, respecto polos valores, normas e conduta en xeral,  

• Traballo de aula  

• Todo o alumnado debe elaborar e defender un proxecto de organización e xestión 
da protección ambiental (OXPA) para una actividade produtiva dada. Aquel alumnado 
que non presente e defenda este proxecto suspenderá o módulo.  

• Actitude, comportamento, respecto polos valores, normas e conduta en xeral (10% 
da nota global 

 

Faltas de Asistencia: 

 As faltas de asistencia non xustificadas o xustificadas supondrán a perda da avaliación. 

 As faltas de puntualidade reiteradas serán incluidas como falta de actitude. 

Cualificación final do módulo  

Na cualificación final do módulo haberá que ter en conta que: 

 Nota media das tres avaliacións trimestrais ou do exame de recuperación final ou do de 
perda de dereito á avaliación continua (70% da nota final), 

 Nota do proxecto de OXPA (20% da nota final). 

 Actitude (10% da nota final) 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  
 
Se ao rematar o trimestre o alumno/a non adquire os coñecementos mínimos, que veñen marca-
dos polas capacidades terminais elementais, prestaráselle máis axuda para que sexa capaz de 
conseguir os obxectivos (proporcionándolle material adicional, con explicacións individuais, etc., Mo
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adaptadas ás necesidades individuais do alumno). O alumno deberá asistir regularmente a ditas 
actividades con interese e participando na resolución dos cuestionarios, exercicios, traballos e 
prácticas propostas no tempo establecido, sendo obrigatoria a entrega destes traballos para pre-
sentarse ao exame final. 

De forma xeral, realizaranse tres recuperacións teórico-prácticos unha vez rematada cada ava-
liación.  

No caso de ter que realizar un exame final de recuperación, contémplanse dúas posibilidades: 

o Recuperación por avaliacións. 

o Recuperación total do módulo. 

En ambos casos ademais do exame de recuperación será necesario entregar os traballos pen-
dentes de cada avaliación ou de todo o módulo.  

En calquera caso, todo o alumnado debe elaborar e defender o proxecto de OXPA para una ac-
tividade produtiva dada.  

6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua 

Neste módulo prodúcese a perda do dereito á avaliación continua por falla de asistencia a 15% do total. 
A situación seralle comunicada por escrito por Xefatura de Estudios.  

No taboleiro de anuncios do departamento publicaranse as datas, nas que o alumnado terá que acudir a 
unha serie de probas para avaliar a adquisición das capacidades terminais elementais: 

• Proba A: Exame escrito ou oral final.  

• Proba B: Presentación e defensa dun proxecto de OXPA para unha actividade productiva dada es-
tablecido polo docente.  

Para superar o módulo é necesario ter unha nota dun 5 tanto no exame (proba A) coma no proxecto 
(proba B).   

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

Para asegurar o seguemento da programación didáctica é fundamental a temporalización, para acadala Mo
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faremos entrega a principio de curso do calendario escolar, de xeito que queden recollidas as datas 
lectivas, datas para a entrega dalgúns traballos e, se fose posible, para a realización de probas 
escritas,etc. 
Unha vez rematadas as avaliacións parciais, cabe a posiblidade de recabar información a través de 
cuestionarios pasados ao alumnado, para comprobar o grado de aceptación en relación á nosa 
programación (temporalización, resultados, etc. ). 
Finalmente solicitaráse formalmento ó alumnado que fagan unha avaliación anónima do profesor a fin 
de mellorar continuamente a súa práctica docente. 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.1 Procedemento para a realización da avaliación inicial 
 
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 reali-
zación de probas escritas ao comezo do curso. 

8.2 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non 
responda globalmente aos obxectivos programados 

Papel dual da Avaliación inicial, como aporte de información tanto para coñecer as carencias do 
alumnado do ciclo, como para coñecer o punto de partida formativo co que comenzamos o curso. 
Medidas efectivas de atención á diversidade, que poidan asegurar a correcta práctica docente cos 
alumnos que mais dificultades teñan a través de: 
 

- Actividades enfocadas específicamente ós alumnos con dificultades para acadar globalmente 
os obxectivos programados. 

- Traballos de recuperación e contidos procedimentais alternativos que permitan o avance deste 
colectivo de alumnos. 

- Sesións de reforzo durante o horario non lectivo do docente que lle permeta afondar nas 
dificultades individuais do alumnado. 

9. Aspectos transversais 

Aseguramiento da calidade 

 Perfilar o método para diseccionar e alcanzar a comprensión de todos os factores que poidan influír na 
fiabilidade dos procesos. 

 Por de manifesto as posibles fontes de erro. 

 Bo funcionamento dos equipos e instrumentos, mediante correcta calibración e mantemento dos 
mesmos. 

 Tratamento estatístico de datos. Mo
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CIFP POLITECNICO DE SANTIAGO 

Avda. Rosalia de Castro, 133. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Código postal: 15706 

Teléfono e Fax: 981534094/981522062 Fax:981520133 

Correo electrónico: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago/ 

Educación para a saúde 

 Riscos asociados ao traballo con certos reactivos químicos 

Novas tecnoloxías, TIC 

 Fomentarase o uso das novas tecnoloxías. 

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

O profesorado tentará dinamizar a participación do alumnado nos foros como medio de comunicación entre 
o colectivo e de compartición de coñecementos, tentando crear dinámicas de traballo en equipo.  
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Realizarase dun seguimento de noticias publicadas en prensa diaria e/ou especializada de temas 
relacionados ca Organización e Xestión da Protección Ambiental.Participarase de xeito activo nas 
actividades propostas dende o Centro que sexan de interese para o curso.   
Ademais tentarase proporcionarlle ao alumnado información en relación con certos eventos técnicos como 
conferencias, exposicións, feiras, xornadas, ... relacionados cos contidos de traballo no módulo. 
Facilitaráselle a participación nos mesmos.  
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