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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ENA Enerxía e auga CMENA01 Redes e estacións de tratamento de augas Medio Adultos 
 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP1560 Estacións de tratamento de augas 2019/2020 4.0 123 123 

Profesorado asignado ao módulo Mª José Rodríguez Vázquez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Dada a situación xerada pola crise do COVID-19, de non permitirse a realización 
presencial de actividades de recuperación, estas desenvolveranse de forma 
telemática (Cisco Webex).  

Os mínimos exixibles expostos na programación do módulo, pasan a ser 
competencias imprescindibles que deberá desenvolver o alumno para obter unha 
cualificación positiva do módulo. Ditas competencias imprescindibles refírense as 
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres, dado que no 3º 
trimestre os alumnos realizan a súa actividade na empresa Viaqua.  

2.1 Mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva do módulo: 

CA1.1. Estableceuse a secuencia de tratamentos aplicados para a produción de auga 
potable. 

CA1.2. Aplicáronse con precisión os conceptos e terminoloxía propia asociada ao 
tratamento de augas potables. 

CA1.3. Definíronse os obxectivos, dosificacións típicas e variables a controlar nos 
tratamentos de coagulación floculación. 

CA1.7. Comparáronse os distintos tipos de tratamentos de filtración e os criterios 
básicos de operación e limpeza. 

CA1.4. Describíronse os procesos de tratamentos con cloro. 

CA2.1. Estableceuse a secuencia de tratamentos aplicados para a depuración de 
augas residuais e o seu obxectivo no tratamento. 
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CA2.2. Aplicáronse con precisión os conceptos e terminoloxía propia asociada á 
depuración e tratamento de augas residuais. 

 

2.2 Criterios de avaliación 

a) Aqueles alumnos que acadaron unha avaliación positiva do módulo nos dous 
primeiros trimestres:  

Cualificación da 3º avaliación e final = nota da 1º avaliación*0.5 + nota da 2º 
avaliación* 0,5 + 1 punto (pola resolución das actividades entregables a través da aula 
virtual, sempre que a súa avaliación sexa positiva e se realicen de forma individual) 

b) Aqueles alumnos que non adquiriron as aprendizaxes e competencias nos 
dous primeiros trimestres: 

Os alumnos que asistan regularmente ás sesións de recuperación (80% asistencia) e 
formación (online), terán notas positivas pola resolución de problemas e/ou exercicios, 
realización de cuestionarios online, que se farán de forma individual durante o 
transcurso da clase e de forma non presencial.  

Para ter unha avaliación positiva do módulo, o alumno deberá ter realizado e 
entregado todas as actividades de recuperación propostas na aula virtual e ser 
avaliadas positivamente. 

A cualificación final do módulo será de 5.  

Os alumnos que queiran subir a súa nota deberán presentarse a unha proba final no 
mes de xuño. 

c) Aqueles alumnos que non asistan as clases de recuperación do módulo ou 
non presenten as actividades propostas na aula virtual.  

Cualificación da 3º avaliación e final= nota da 1º avaliación*0.5 + nota da 2º 
avaliación *0.5.  

Terán que realizar unha proba final online, se non é posible de forma presencial, sobre 
os mínimos exixibles do modulo, no mes de xuño. 

No caso de que o alumnado poida realizar as prácticas, na empresa Viaqua, durante 
o período de xuño a agosto, a proba final realizarase no mes de setembro. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

Os alumnos reciben semanalmente correos co traballo a realizar. As actividades 
propostas na aula virtual, son entregables e avaliables.  
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Ditas actividades variarán dende resolución de exercicios, problemas e cuestionarios 
online sobre os contidos do módulo vistos nos dous primeiros trimestres.  

Os alumnos poderán solicitar titorías individuais para poder solucionar as dúbidas que 
poidan ter para a consecución positiva das actividades de recuperación. 

Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
recuperación propostas na aula virtual, as cales serán corrixidas polo profesor pero 
non avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de dúbidas 
de cara a proba de avaliación extraordinaria final. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

A proba de avaliación extraordinaria, será online sempre e cando non se poida facer 
de maneira presencial, e versará sobre os mínimos exixibles expostos na 
programación do módulo. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Aqueles alumnos que teñan superado o módulo, deberán facer actividades, e traballo 
de investigación e ampliación de aqueles RA que non puideron ver na empresa.  

Os traballos de investigación dividiranse en dúas partes:  

- RA2: Tratamentos nas estacións de tratamento de augas potables (ETAP): Control 
e verificación dos procesos, indicadores de sensores, regulación e control de 
dosificadores de reactivos. 

- RA2:Tratamento das augas residuais na estacións de tratamento de augas residuais: 
interpretación e secuencia dos tratamentos empregados: Control de procesos e 
verificación do funcionamento dunha estación de tratamento de auga residual. 

A realización e presentación das actividades subirá 1 punto a nota final do módulo. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 

Non se contempla a realización de medidas de atención á diversidade no módulo.  
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