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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: Operacións de laboratorio 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

QUI Química CMQUI02 Operacións de laboratorio Medio Xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP1250 Mostraxe e operación unitarias de laboratorio 2019/2020 7 213 213 

Profesorado asignado ao módulo Mª Ángeles López Rodríguez 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 
-Criterios de cualificación do terceiro trimestre e final adaptados 
Os contidos e actividades do primeiro e segundo trimestre estaban rematados, agás dúas prácticas 
de operacións difusionais. O alumnado estaba avaliado segundo os criterios da programación. 

No terceiro trimestre realízanse as seguintes actividades: clases virtuais a través da plataforma Cisco 
Webex, tarefas propostas sobre documentos e contidos subidos a aula virtual, corrección das 
actividades propostas. Proposta de prácticas caseiras sobre as operacións difusionais. Solución de 
dúbidas nas sesións de clase virtual e a través de Telegram e correo electrónico. 

Os contidos e actividades de ampliación son para todo o alumnado. Tamén se propoñen actividades 
de recuperación para alumnado con algunha parte da materia suspensa ou PD. 

Os criterios da cualificación aplicables a terceira avaliación serán: 20% para a asistencia e 
participación nas clases virtuais e 80% para a correcta realización das tarefas propostas. 

A nota final será a media das tres avaliacións sempre que a nota da terceira avaliación no implique a 
diminución da media obtida nas dúas primeiras avaliacións. Si este fose o caso, a nota final será a 
media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

-Mínimos esixibles adaptados 
1. Identifica, limpa e fai o mantemento axeitado o material de uso común no laboratorio e das 
instalacións de quecemento e enfriamento no laboratorio. 

2. Aplica o fundamento das operacións de acondicionamento: moenda, homoxeneización, disolución, 
mineralización. 

3. Prepara os equipamentos e as disolucións  para realizar técnicas de acondicionamento. 

4. Aplica o fundamento das operacións mecánicas na mostra: peneiramento , filtración, decantación, 
centrifugación. 

5. Prepara os equipamentos e as disolucións  para realizar as operacións mecánicas na mostra. 
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6. Aplica o fundamento das  operacións térmicas na mostra:secado, destilación, evaporación, 
cristalización. 

7. Prepara os equipamentos e as disolucións  para realizar as operacións térmicas na mostra. 

8. Aplica o fundamento das operacións difusionais: extracción, absorción e adsorción. 

9. Prepara os equipamentos e as disolucións  para realizar a operación difusional de extracción. 

               10. Realiza o traballo cumprindo as normas de calidade, ambientais e de prevención de riscos. 

               11. Identifica os puntos de mostraxe, o número de mostras e o seu tamaño. 

               12. Coñece a forma de realizar o rexistro, etiquetaxe, transporte e almacenamento da mostra.                                                                    

               13. Coñece as fontes de contaminación da mostra ou alteracións da mostra. 

               14. Trata ou almacena os residuos seguindo os procedementos establecidos. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

Xa se realizou unha recuperación por cada avaliación suspensa para recuperar o primeiro e segundo trimestre. 

As actividades de recuperación serán  semellantes ás actividades propostas nas distintas unidades, e sempre 
programadas de menos a máis dificultade. 

Propóñense actividades de recuperación que poidan ser realizables de forma autónoma polo alumnado: cada  
unidade de traballo vai acompañada dun boletín de cuestións e exercicios numéricos, no seu caso, sobre os 
contidos da mesma. O repaso dos citados boletíns constitúe unha boa axuda para a recuperación. A maiores a 
profesora elaborará boletíns de reforzo para repasar tanto os contidos teóricos coma as cuestións prácticas.   

Entre as tarefas propostas inclúense os informes das prácticas de laboratorio realizadas o longo do curso, para 
o alumnado que non os tivera entregado con anterioridade. 

Este material, a proposta e corrección de tarefas vense realizando a través da aula virtual. Así como a 
resolución de dúbidas vía telemática: telegram, correo electrónico e sesións virtuais mediante a plataforma 
Cisco Webex. 

A entrega das tarefas propostas resoltas correctamente suporá o 100% da nota da parte suspensa.    

Se ao rematar o trimestre o alumno/a non entrega as tarefas propostas resoltas correctamente, 
proporcionaráselle material adicional e explicacións individuais, para que sexa capaz de acadar os obxectivos 
mínimos. O alumnado deberá presentarse a unha proba escrita presencial, si fose posible, ou virtual que terá 
lugar no período entre o 8 e o19 de xuño. A proba final consistirá nunha parte teórica escrita con preguntas 
sobre as prácticas feitas en clase ao longo do curso (30%) e outra parte escrita,con problemas e cuestións 
teóricas, dos contidos dados nas diferentes unidades de traballo (70 %). Os mínimos esixibles serán os da 
programación adaptada. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Ao alumnado con PD propónselle a realización das tarefas de recuperación e asistencia as sesións 
de clase virtual e xeito semellante ó resto do alumnado, para que teñan a oportunidade de acadar os 
novos obxectivos mínimos do módulo. Asemade a profesora resolverá todas as dúbidas que o 
alumnado lle pregunte. 

O alumnado deberá presentarse a unha proba escrita presencial, si fose posible, ou virtual que terá 
lugar no período entre o 8 e o19 de xuño. A proba final consistirá nunha parte teórica escrita con 
preguntas sobre as prácticas feitas en clase ao longo do curso (30%) e outra parte escrita,con 
problemas e cuestións teóricas, dos contidos dados nas diferentes unidades de traballo (70 %). Os 
mínimos esixibles serán os da programación adaptada. 

 

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

- Fíxose a previsión dun número suficiente de actividades para cada un dos contidos considerados 
fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que se puideran traballar eses contidos 
con esixencias distintas. Preparáronse tamén actividades referidas a contidos non fundamentais, 
complementarios ou de ampliación, para aquel alumnado que pode avanzar mais rapidamente ou que 
o fan con menos necesidade de axuda e que, en calquera dos casos, poden afondar en contidos a 
través dun traballo mais autónomo. Establecéronse as adaptacións posibles de tempo, espazo e 
medios para que todo o alumnado tivera similares oportunidades á hora de realizar  as actividades e 
os exames. 

- Asemade, realizáronse ensaios curtos antes das explicacións teóricas, relacionadas cos contidos a 
estudar, coa fin de espertar o interés do alumnado. Buscouse unha maior participación do alumnado 
mediante prácticas sobre operacións unitarias e traballos de investigación nos que foi necesaria a 
busca de información sobre determinados contidos, mediante o uso de ferramentas TIC. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
- Adaptáronse  ritmos e tempos tanto do grupo como individuais, axustando a temporalización das unidades de 
traballo. 
- Creouse 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. 
- Propuxéronse diversas actividades diferenciadas en grao de dificultade e complexidade para traballar o 
mesmo contido. 
- Adaptáronse a forma de enfocar ou presentar os contidos e actividades en función dos distintos graos de 
coñecementos previos detectados no alumnado e dos seus diferentes graos de autonomía.  
- As características do alumnado tivéronse en conta á hora de programar actividades e na temporalización das 
mesmas. 
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