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1. Identificación da programación 

Centro educativo CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 POLITÉCNICO Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo CM OPERACIÓNS DE LABORATORIO  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

QUI QUÍMICA CMQUI02 OPERACIÓNS DE LABORATORIO CM Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

1254 TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOXÍA E BIOQUÍMICA 2º 6 123 123 

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ MUNÍN 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

En canto aos criterios de cualificación, é necesario diferenciar tres situacións: 

1. Alumnado que ten aprobadas as dúas avaliacións. 

A cualificación deste alumnado consta na acta de avaliación parcial de 2º 

curso  nº 2       Grupo: A      Data de avaliación:02/04/2020      Folla nº1 

Tal como indica a normativa, estas cualificacións  correspóndense tamén coas da 

avaliación final. 

2. Alumnado que debe recuperar só a teoría das dúas avaliacións (1ª e 2ª). 

Unha única alumna ten que recuperar a teoría.  

Mantéñense os criterios de cualificación que figuran na programación do curso 

2019/20, que o alumnado coñece, e consérvanse as notas das partes aprobadas: 

teoría (20%) + práctica (40%) + cuestionarios post- prácticas (20%) + seguimento 

individualizado (20%) 
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Esta alumna necesita obter unha cualificación igual ou superior a 5 (sobre 10) na 

teoría de cada avaliación, para considerala recuperada e así poder facer a media da 

avaliación coas porcentaxes indicadas no parágrafo anterior. Redondearanse os 

decimais, de ser o caso, ao enteiro máis próximo. 

A nota das recuperacións vai ser a que resulte de cualificar as actividades e probas 

realizadas, de acordo coas seguintes proporcións: 

- Actividades  (50% da nota global) 

o todas as actividades están valoradas con 10 puntos 

o para obter a nota deste apartado, calcularase a media aritmética de to-

das actividades propostas 

 non entregar unha actividade suporá 0 puntos na mesma 

 cada actividade entregada con retraso terá unha rebaixa do 20% 

na puntuación   

- Probas escritas (50% da nota global) con cuestións sobre os contidos teóricos 

das unidades formativas Microbioloxía e Bioquímica. 

A cualificación final do módulo determinarase calculando a media aritmética das 

cualificación das dúas avaliacións e redondeando os decimais, se fora o caso, ao 

enteiro máis próximo. 

3. Alumnado que debe recuperar só a práctica das dúas avaliacións (1ª e 2ª). 

Dous alumnos teñen que recuperar a parte práctica.  

Mantéñense os criterios de cualificación que figuran na programación do curso 

2019/20, que o alumnado coñece, e consérvanse as notas das partes aprobadas: 

teoría (20%) + práctica (40%) + cuestionarios post- prácticas (20%) + seguimento 

individualizado (20%) 
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Estes alumnos necesitan obter unha cualificación igual ou superior a 5 (sobre 10) na 

práctica de cada avaliación, para considerala recuperada e así poder facer a media 

da avaliación coas porcentaxes indicadas no parágrafo anterior. Redondearanse os 

decimais, de ser o caso, ao enteiro máis próximo. 

A nota das recuperación vai ser a que resulte de cualificar as actividades e probas 

realizadas, de acordo coas seguintes proporcións: 

- Actividades  (40% da nota global) 

o todas as actividades están valoradas con 10 puntos 

o para obter a nota deste apartado, calcularase a media aritmética de to-

das actividades propostas 

 non entregar unha actividade suporá 0 puntos na mesma 

 cada actividade entregada con retraso terá unha rebaixa do 20% 

na puntuación   

- Proba práctica (60% da nota global), a base de supostos prácticos . 

A cualificación final do módulo determinarase calculando a media aritmética das 

cualificación das dúas avaliacións e redondeando os decimais, se fora o caso, ao 

enteiro máis próximo. 
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En canto aos mínimos exixibles, hai que diferencialos segundo a parte que teñan 

suspensa os alumnos: 

1. Alumnado coa teoría suspensa  

- Coñece as características da célula procariota. 

- Sabe as diferenzas entre microscopía óptica e electrónica. 

- Diferenza entre microscopios de campo claro, campo escuro e contraste de fases. 

- Compara as diferentes técnicas de observación microscópica. 

- Coñece as características das biomoléculas. 

 

2. Alumnado coa práctica suspensa. 

- Prepara as mostras en fresco e mediante fixación e obsérvaas no microscopio. 

- Realiza os diversos tipos de tinguiduras para a identificación de µorganismos. 

- Prepara medios de cultivo en diferentes soportes (tubo, placa). 

- Realiza as diferentes sementeiras e cultivar para a identificación de 

µorganismos. 

- Realiza o reconto de µorganismos seguindo o procedemento. 

- Aplica métodos físicos e químicos de desinfección e esterilización para a 

realización de ensaios. 

- Prepara os reactivos para os ensaios con biomoléculas. 

- Prepara a mostra, os materiais e os reactivos conforme ao material biolóxico que 

se vaia extraer. 

- Describe as fases do proceso de extracción de proteínas e ácidos nucleicos. 

- Efectúa o rexistro, a etiquetaxe e a conservación dos produtos extraídos. 

- Aplica as condicións de asepsia, manipulación e eliminación de refugos. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

1. Alumnado coa teoría suspensa 

-  Realización das actividades propostas no prazo de tempo determinado. 

-  Realización de dúas probas teóricas, unha por  cada unidade formativa, 

        (Microbioloxía e Bioquímica) 

2. Alumnado coa práctica suspensa 

-  Realización das actividades propostas no prazo de tempo determinado. 

- Realización de dúas probas prácticas, unha por cada unidade formativa,  

(Microbioloxía e Bioquímica). 

3.1 Actividades de recuperación 

Alumnado coa teoría suspensa. 

1. Resolución de exercicios e cuestións sobre: 

- A célula procariota. 

- Morfoloxía bacteriana. 

- Fisioloxía bacteriana 

- Morfoloxía e fisioloxía dos fungos. 

- O microscopio óptico e as preparación s microscópicas. 

- Tipos e características das biomoléculas: glúcidos, lípidos, prótidos, e AN 

2. Realización de probas teóricas 

As probas teóricas realizaranse telematicamente no caso de que non poidan ser 

presenciais. Desenvolveranse en dúas xornadas  separadas, polo menos, 24 horas. 

Nelas haberá cuestións teóricas, relativas aos contidos que o alumno non ten supe-

rados, e que poden ser  
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- de resposta curta 

- de escoller unha resposta entre varias  

- de unir con frecha 

- de sinalar verdadeiro ou falso, coa opción de formular correctamente os enun-

ciados incertos 

- realizar esquemas e/ou diagramas de fluxo 

Os criterios de corrección para as probas teóricas: 

- Nas preguntas test: 

o de escoller unha ou máis respostas entre varias,  

o de unir con frecha ou 

o de sinalar verdadeiro ou falso, 

cada 3 respostas erróneas restarán unha correcta. 

- Nas preguntas curtas: 

o a nota será proporcional á explicación correcta e completa da 

cuestión formulada, 

o se na resposta figuran afirmacións que non teñen que ver co que se 

pregunta e/ou indican erros graves de concepto, a puntuación será 0. 

- Nos esquemas  e diagramas de fluxo só se dará a puntuación total e, 

unicamente, se son de calidade e neles figura toda a información que se solicita. 

No caso contrario a valoración será 0. 
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Alumnado coa práctica suspensa 

1. Visualización de vídeos explicativos sobre diferentes técnicas básicas de uso 

habitual en Microbioloxía. Responder test en base á información que aparece 

nos devanditos vídeos. 

2. Visualización de vídeos explicativos sobre técnicas básicas habituais en 

Bioquímica. Responder test en base á información que aparece nos devanditos 

vídeos. 

3. Realización de probas prácticas que serán telemáticas se as condicións sani-

tarias non permiten levalas a cabo de forma presencial. Nelas, o alumnado de-

berá desenvolver dous ou máis supostos prácticos dos propostos e que van ser 

de diferente nivel de dificultade. Estas probas celebraranse en dúas xornadas 

diferentes separadas, polo menos, 24 horas. 

 Os criterios de corrección das probas prácticas. 

  Na resolución dos supostos prácticos podemos atopar varias situacións: 

o se están realizados correctamente, a puntuación será a máxima; 

o se existen erros no seu desenvolvemento que non supoñan erro grave 

de concepto, descontarase un 40 % da puntuación total do exercicio; 

o se existen erros no seu desenvolvemento que supoñan erro grave de 

concepto puntuaranse cun 0. 

o se están ben realizados, pero con expresión defectuosa dos 

resultados (por exemplo, sen as unidades correspondentes, de ser o 

caso), descontarase un 20% da puntuación total do exercicio. 

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

Neste módulo non hai alumnos con PD. 

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

Ao ser un grupo de segundo curso, xa estaba impartido e avaliado o 100% da 

programación do módulo cando se declarou o estado de alarma. Polo tanto, os alumnos 

aprobados están preparando no módulo de FCT. 

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

Por mor das diversas situacións xeográficas do domicilio de cada alumno, para 

contactar e comunicar cos que deben recuperar, e para realizar o seguimento das 

actividades, utilizaremos o correo electrónico, o teléfono e vídeoconferencias (Cisco Webex). 

 

 


