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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15015767 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 Ciclos 
formativos 
de grao 
medio

Réxime
xeral-
ordinario

Código MP/UF Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP1255 Operacións de Análise Química 2019/2020 7 156 156

MP1255_12 Análise química clásica 2019/2020 7 74 74

MP1255_22 Análise instrumental 2019/2020 7 82 82

Profesorado asignado ao módulo Alberto Martínez, Rico

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Mínimos esixibles

Os alumnos deberán:

1.- Ser quen de preparar disolucións no laboratorio partindo de reactivos sólidos ou
líquidos,  realizando  os  cálculos  necesarios  para  que  a  disolución  resulte  da
concentración requerida e empregando o material axeitado.

2.- Ser quen de realizar cálculos sinxelos tomando como base os equilibrios ácido-
base,  redox  e  precipitación  e  formación  de  complexos(fundamento  dos  métodos
volumétricos e gravimétricos).

3.-  Ser  quen de realizar  análises  rutineiros  no laboratorio  aplicando  métodos de
análise  clásica,  observando  as  normas  de  seguridade  e  boas  prácticas  de
laboratorio e extraendo resultados.

4.- Ser quen de recoñecer os fundamentos e aplicacións das distintas técnicas de
análise instrumental

5.-  Ser  quen  de  realizar  análises  aplicando  métodos  de  análise  instrumental,
aplicando distintos métodos de calibrado, observando as normas de seguridade e
boas prácticas de laboratorio e obtendo resultad

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN
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A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerándose a avaliación positiva cando a
puntuación acadada sexa igual ou superior a 5 puntos.

Redondearanse  os  decimais  ao  número  enteiro  máis  próximo:  para  as  décimas
menores que 5 farase o redondeo ao número enteiro inmediatamente anterior, e se
as décimas son maiores ou iguales a 5, entón farase o redondeo ao número enteiro
inmediatamente superior.

Os alumnos levarán na avaliación unha nota á que contribuirá:

1.  Unha proba de teoría  e  exercicios  de aplicación  presencial,  se  as condicións
sanitarias o permiten, ou telemática. Este punto constituirá un 35% da nota.

2. A realización dunha proba práctica de laboratorio, se as condicións sanitarias o
permiten, que será avaliada cunha rúbrica e contribuirá cun 35% á cualificación final.

3.  A realización  e  entrega das  diferentes  tarefas  solicitadas  de forma telemática
durante o periodo de recuperación contribuirán á nota nun 30%.

Ditas porcentaxes aplicaránse, sempre e cando, o alumno teña un mínimo dun 4 na
proba práctica e na proba de teoría e exercicios. En caso contrario o alumno non
superaría o módulo. 

Se algún alumno ten algunha parte superada con anterioridade (proba de teoría e
exercicios/proba  práctica),  dita  cualificación  será  incluída  na  correspondente
porcentaxe.

No caso de non poder realizar a proba práctica de forma presencial, sustituirase pola
elaboración  dun  traballo  práctico  de  laboratorio,  que  inclúa  a  elaboración  de
procedementos de laboratorio e/ou informes de ensaio e/ou a resposta a cuestións
de tipo práctico.  

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación

A  través  da  aula  virtual  do  módulo  proporánse  diversas  tarefas  con  cuestións
teóricas  e  exercicios  de  aplicación  para  a  recuperación  de  parte  dos  contidos
impartidos no módulo.

Outros contidos avaliaranse mediante unha proba escrita telemática ou presencial,
se as condicións sanitarias o permiten, no centro educativo. 

A parte eminentemente práctica avaliarase de forma presencial no centro educativo
se as condicións sanitarias o permiten. 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN

A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerándose a avaliación positiva cando a
puntuación acadada sexa igual ou superior a 5 puntos.
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Redondearanse  os  decimais  ao  número  enteiro  máis  próximo:  para  as  décimas
menores que 5 farase o redondeo ao número enteiro inmediatamente anterior, e se
as décimas son maiores ou iguales a 5, entón farase o redondeo ao número enteiro
inmediatamente superior.

Os alumnos levarán na avaliación unha nota á que contribuirá:

1.  Unha proba de teoría  e  exercicios  de aplicación  presencial,  se  as condicións
sanitarias o permiten, ou telemática. Este punto constituirá un 35% da nota.

2. A realización dunha proba práctica de laboratorio, se as condicións sanitarias o
permiten, que será avaliada cunha rúbrica e contribuirá cun 35% á cualificación final.

3.  A realización  e  entrega das  diferentes  tarefas  solicitadas  de forma telemática
durante o periodo de recuperación contribuirán á nota nun 30%.

Ditas porcentaxes aplicaránse, sempre e cando, o alumno teña un mínimo dun 4 na
proba práctica e na proba de teoría e exercicios. En caso contrario o alumno non
superaría o módulo. 

Se algún alumno ten algunha parte superada con anterioridade (proba de teoría e
exercicios/proba  práctica),  dita  cualificación  será  incluída  na  correspondente
porcentaxe.

No caso de non poder realizar a proba práctica de forma presencial, sustituirase pola
elaboración  dun  traballo  práctico  de  laboratorio,  que  inclúa  a  elaboración  de
procedementos de laboratorio e/ou informes de ensaio e/ou a resposta a cuestións
de tipo práctico.  

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

Non hai ningún alumn@ nesta situación. 

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

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e
reforzo das aprendizaxes anteriores ao estado de alarma, para o alumnado que teña
o módulo suspenso e non puidera acceder á FCT. Desta forma:

• Porase á disposición do alumnado de tódolos contidos traballados ao longo
do curso (presentacións de clase, boletíns de exercicios, guións das prácticas
de laboratorio, prácticas virtuais,...)

• Proporcionaráselle ao alumnado de  boletíns con exercicios resoltos, enlaces
web de interese tanto da parte teórica do módulo como da parte práctica. 

• Proporase a realización de tarefas de forma telemática, que consistirán na
realización de boletíns con cuestións e exercicios de aplicación e que serán
correxidos polo profesor e reenviadsos ao alumnado. Dita entrega contribuirá
á cualificación final nun 30%. 
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• Exercicios relacionados coa formulación,  preparación de disolucións dunha
concentración  determinada,   cálculos  sinxelos  tomando  como  base  os
equilibrios ácido-base, redox e precipitación e formación de complexos.

• Resolveranse as dúbidas de forma telemática (a través da plataforma, correo
electrónico, videoconferencias) cando así o solicite o alumnado. 

• Empregaranse enlaces web para reforzar diversos aspectos relacionados coa
parte práctica no laboratorio: coa medida correcta de masas e de volumes,
coa selección do material máis axeitado para as actividades experimentais,
uso  dos  Equipos  de  Protección  Individual,  traballo  en  condicións  de
seguridade...

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

A atención á diversidade centrouse na procura da existencia de alumnado que non
tivera posiblidade de seguir as actividades que se están a facer online.

Neste periodo asegurámonos de que o alumnado poida ter as mesmas oportunidades
de  continuar  coa  aprendizade  de  forma  telemática  e  non  se  tivo  constancia  da
presenza de alumnado con dificultades de conexión. 

A comunicación co alumnado realízase a través de medios que poidan usar todos/as:
aula virtual, CISCO Webex e correo electrónico. 

Ademais,  as  actividades  propostas  serán  diferenciadas  en  grao  de  dificultade  e
complexidade para traballar o mesmo contido, co obxecto de facilitar a comprensión
dos contidos a aqueles alumnos que mostren máis dificultades.
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