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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 

590102 Química CS18002 Ciclo Superior en Química Ambiental Superior Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

CS0403 Control de emisións a atmosfera 1º 4 128 128 

Profesorado asignado ao módulo Jorge Prieto Carpinteiro 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

MÍNIMOS EXIXIBLES 
O módulo de Control de emisións á atmosfera posúe as seguintes capacidades terminais elementais: 
Expresar correctamente, nas unidades apropiadas, a composición dunha mestura gasosa. 
Identificar os contaminantes primarios máis frecuentes no aire, as fontes máis comúns e os límites permitidos pola lexislación ambiental. 
Identificar os tipos e os parámetros dos contaminantes na atmosfera xerados polo proceso produtivo e a súa posible interferencia no medio. 
Describir a formación dos contaminantes secundarios e os seus sistemas de detección e control. 
Relacionar a relación causa-efecto da chuvia ácida e outras consecuencias das emisións gasosas de contaminantes industriais, e identificar os tipos de 
industrias potencialmente máis contaminantes. 
Describir os métodos de recuperación das partículas emitidas por unha cheminea e relacionar os tipos de filtro que se deben utilizar coa precisión requirida, 
a temperatura e a natureza das partículas. 
Relacionar os valores de emisión dos contaminantes químicos coas condicións meteorolóxicas do contorno e cos valores de inmisión. 
Recoñecer a formación de contaminantes secundarios e os seus efectos ambientais. 
Identificar os mecanismos de control das emanacións de contaminantes industriais e non industriais, e relacionar o método aplicado coa natureza da 
emisión. 
Comprobar o funcionamento dos equipamentos de detección en función dos parámetros que se midan e as condicións de seguridade preestablecidas. 
Realizar as medidas de detección dos contaminantes máis comúns cos equipamentos, segundo sistemas normalizados de traballo. 
Identificar sobre un plano o lugar adecuado de localización dos equipamentos de detección para un suposto proceso de produción de industria química. 
Describir un plan de toma de mostras adecuado á natureza do proceso de produción de química industrial e aos equipamentos de detección. 
Describir un posible procedemento de obtención e tratamento da información sobre os parámetros do proceso con incidencia ambiental, mediante o 
sistema de control integrado dun proceso dado de produción de química industrial. 
Determinar as condicións da toma de mostra do aire e contaminantes sólidos, segundo os métodos instrumentais que se utilicen. 
Explicar os métodos físico-químicos utilizados para medir a presenza de contaminantes na atmosfera. 
Realizar a tomas de mostra de acordo co proceso e cos equipamentos de detección establecidos nos métodos oficiais, e en función do tipo de 
contaminante (gasoso e/ou sólido). 
Analizar cualitativa e cuantitativamente unha mostra de aire que posúa contaminantes sólidos, segundo os métodos oficiais de análise. 
Comparar os datos obtidos na análise cos valores indicados na normativa ambiental, así como rexistrar e arquivar os datos segundo a norma. 
Tratar estatística e informaticamente os datos dos contaminantes atmosféricos, co fin de elaborar informes sobre a contaminación atmosférica, seguindo 
os protocolos adecuados. 
Elaborar un informe da análise en función do método e a técnica empregados, e valorar os resultados e as observacións detectadas. 
Inspeccionar o funcionamento dos sistemas de depuración e equipamentos de reserva, e mantelos seguindo normas do fabricante ou procedementos 
normalizados. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Co obxecto de avaliar ó alumnado, emitirase unha cualificación para o informe de avaliación correspondente, que será a media ponderada das cualificación 
obtidas ó longo do trimestre. Para avaliar o grao de consecución dos resultados de aprendizaxe do módulo disporase dunha batería de probas: 

 
      1. Traballos e probas obxectivas escritas: 90% da nota global.  
 

  - Contidos teóricos: 50%. 
  - Contidos prácticos: 50%.  

 
  As preguntas poden ser: 

 
a) De resposta curta. 

 
b) De elixir unha resposta entre varias . 

 
c) Resolución de problemas. 

 
    2. Comportamento e actitude: 10%. 
 
           - Actitude:  atención,  participación, autonomía 
 
  Notas aclaratorias: 
 

Non se realizarán probas para unha ou varias persoas fóra da data acordada        para o grupo (agás nunhas circunstancias 
extraordinarias debidamente xustificadas). 

 
  CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 
  Nas preguntas test: 

 
    Cada 3 respostas erróneas restarán unha correcta. 
 
     Nas preguntas curtas: 
 

a) A nota será proporcional a explicación correcta e completa da cuestión formulada. 
 

b) Se na resposta figuran afirmacións que non veñen ó caso e/ou erros graves de concepto, a puntuación será 0. 
 
   Nos problemas podemos atopar varias situacións: 
 

a) Problemas resoltos correctamente, a puntuación será a máxima. 
 

b) Problemas ben plantexados con erros de cálculo que non supoñan erro grave de concepto, descontarase un 50 % da puntuación 
total do exercicio. 

 
c) Problemas ben plantexados con erros de cálculo que supoñan erro grave de concepto puntuaranse cun 0. 

 
d) Problemas ben resoltos sen as unidades correspondentes, descontarase un 20% da puntuación total do exercicio. 

 
 Nos esquemas e gráficos, só se dará a puntuación total e, unicamente, se son de calidade e se figuran neles toda a información que se solicita. No caso 
contrario, a valoración será cero. 

 
Unha vez que se obtén a nota global, e sempre que haxa que redondear, o criterio de redondeo é o seguinte:  

 
    Maior ou igual a 5  aumentarase ó número enteiro superior. 
 
    Menor que 5  diminuirase ó número enteiro inferior. 
 

A nota final do módulo calcularase facendo a media das notas das probas da avaliación antes de facer o redondeo e sumándolle a nota media do 
seguimento. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 

3.1 Actividades de recuperación 

 
Realización de traballos e/ou probas teórico – prácticas: 
 

- Resolución de tests teóricos e/ou cuestións teóricas 
- Resolución de boletíns de problemas  

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

Neste módulo prodúcese a perda do dereito á avaliación continua por falla de asistencia a 10% do total (13 horas).  
A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero haberá que realizar unha avaliación extraordinaria.  
 
A avaliación extraordinaria consistirá na realización dunha proba (teórico-práctica) que poderá incluír cuestións e problemas relacionados cos contidos 
do módulo.  
 
Para a cualificación positiva na proba de avaliación extraordinaria hai que ter un mínimo de 5 puntos (dun total de 10). 

A PROBA ABARCARÁ TODOLOS CONTIDOS TEORICOS E PRACTICOS DA PROGRAMACIÓN. 

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

 
Entrega de apuntamentos polo profesor. 

 
Clases teórico prácticas en liña: 

 
- Exposicións teóricas 
- Resolución de problemas 

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

 
Aplicaranse as seguintes medidas: 
 

‐ Utilización de metodoloxías diversas. Procurarase adaptar a forma de enfocar ou presentar os contidos ou actividades en función dos distintos 
graos de coñecementos previos detectados no alumnado e dos seus diferentes graos de autonomía. A metodoloxía seguida fundamentarase 
no traballo en grupos de 2 a 3 persoas onde se poida aproveitar os diversos coñecementos de cada membro do grupo. Un mesmo tema trátase 
desde una liña teórica e práctica polo que axudará a afianzar ditos coñecementos. 

 
‐ Propoñer actividades diferentes. As actividades que se expoñan situaranse entre o que xa saben facer o alumnado autonomamente e o que 

son capaces de facer coa axuda que poida ofrecerlle o profesor e os compañeiros e compañeiras. Preveranse un número suficiente de 
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actividades para cada un dos contidos considerados fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que poidan traballar eses 
contidos con esixencias distintas.  

 
‐ Prepararanse tamén actividades referidas a contidos non fundamentais, complementarios ou de ampliación, para aquel alumnado que poida 

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. 

 


