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⦁ 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

QUI QUÍMICA CMQUI02 Operacións de Laboratorio Grao 
Medio

Presencial

Código 
MP/UF

Nome Curso Sesións 
semanais

Horas 
anuais

Sesións 
anuais

MP1249 Química Aplicada 2019/2020 8 240 240
Profesorado asignado ao módulo Isabel Costoya Vázquez
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⦁ Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

En relación aos mínimos esixibles, o alumn@ debe: 

1. Formula e nomea os compostos químicos inorgánicos e recoñece os grupos funcionais orgánicos e as 
súas propiedades.
2. Prepara as mesturas e disolucións cunha concentración determinada, selecciona material e reactivos, 
realiza os cálculos e etiqueta.
3. Realiza dilucións dunha concentración dada a partir de disolucións de concentración coñecida.
4. Mide masas e volumes con precisión, exactitude e limpeza.
5. Expresa a concentración das disolucións en distintas unidades (% masa, % m/v, % v/v, M, N)
6. Recoñece, axusta e efectua correctamente os cálculos estequiométricos nas reaccións químicas. 
Determina os factores que afectan ao equilibrio químico dunha reacción.
7. Identifica os procesos de fabricación máis comúns da industria química e os principias produtos.
8. Executa as experiencias no laboratorio respetando sempre as normas de seguridade e medidas de 
prevención necesarias, realiza o seu traballo de xeito autónomo e responsable, deixa limpo e ordenado tanto 
o posto de traballo como os materiais.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:
Empregáranse como instrumentos de avaliación:
⦁ Observación directa e sistemática dos alumn@s, avaliarase mediante táboas de observación (listas de 

cotexo e/ou escalas de valoración) e rexistro no caderno do profesor.
Valoración do traballo de aula virtual.

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

Utilizarase:
- Cuestionarios con preguntas breves e de selección e de relación.
- Probas obxectivas escritas cun alto número de preguntas (ítems):
- De resposta única e de completar.
- De verdadeiro/falso, si/non, etc.
- De elección múltiple, na que só unha opción é verdadeira ou mellor.
- De ordenación.
- Resolución de problemas.
- Elaborar esquemas, debuxos, etc.
- Realización de probas prácticas. Realizarase unha proba práctica individual por avaliación. 

Valorarase mediante táboas de observación

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Co obxeto de avaliar o grao de consecución dos resultados de aprendizaxe do módulo propóñense unha 
serie de tarefas, algunhas delas de repaso das unidades anteriores e outras de avance de materia.                            

Os alumnos que superaran as tarefas propostas terán a avaliación superada.

No caso de que o alumnado teña superado as duas primeiras  avaliacións, terá aprobado o módulo, a 
terceira avaliación servirá para mellorar a media. Neste caso a CUALIFICACIÓN FINAL do módulo será a 
media aritmética das cualificacións obtidas en cada avaliación (cualificacións ponderadas) sempre e cando, 
o alumno, obteña en cada avaliación unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nas duas primeiras.. 
Ademais dita cualificación media será a nota da terceira avaliación para o alumnado aprobado.
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⦁ Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas
Se ao rematar o trimestre o alumno/a non adquire os coñecementos mínimos, que veñen marcados polas 
capacidades terminais elementais, prestaráselle máis axuda para que sexa capaz de conseguir os 
obxectivos (proporcionándolle material adicional, con explicacións individuais, etc.,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 presentarse ao exame final.

⦁ Actividades de recuperación

De forma xeral, realizaranse tres recuperacións teórico-prácticos unha vez rematada cada avaliación.
No caso de ter que realizar un exame final de recuperación, contémplanse dúas posibilidades:

- Recuperación por avaliacións.
- Recuperación total do módulo.

En ambos casos ademais do exame de recuperación será necesario entregar os traballos, proxectos, 
actividades propostas polo profesor pendentes de cada avaliación ou de todo o módulo.

A nota final será a resultante da proba escrita (70%), os traballos realizados (20%) e a actitude
(10%). A nota final debe ser igual ou superior a 5. Os instrumentos, criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación son os mesmos que os que se emplearon durante o curso .Se o alumno non acada un mínimo 
de 4 puntos na proba ou probas (escritas, teóricas, teóricoprácticas ou prácticas) ou nos traballos, 
actividades propostas polo profesor,non se realizará a media ponderada e a avaliación e/ou módulo estará 
suspenso.

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

Dado que o módulo ten unha duración de 240 horas, o número máximo de faltas de asistencia (non 
xustificadas) para perder o dereito á avaliación
continua será de 24 horas. Realizarase un apercibimento ao 6% das faltas.
O alumn@, terá que acudir a unha serie de probas:
1) Proba escrita (teórica e de problemas) (50% da nota global).
2) Proba práctica (50% da nota global). Realizarase en varias sesións, onde o alumno deberá demostrar os 
coñecementos e destrezas en diversas actividades pertencentes ao currículo.
É necesario superar as dúas probas para poder aprobar o módulo. 
A cualificación final do módulo será a media aritmética da proba escrita e da proba práctica.

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

O desenvolvemento das medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes no estado de 
alarma se  realizaron a través da plataforma virtual moodle, colgando material didáctico, videos, tarefas e 
outros recursos educativos de ampliación, repaso e reforzo.
Tamén se fixeron videoconferencias para a explicación das unidades e resolución de dúbidas a través de 
Cisco Webex.
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⦁ Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo

Non se aplicaron neste trimestre por non ter alumnado con necesidades para ser tomadas estas medidas.
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