
Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020

CICLO FORMATIVO : C.S. QUÍMICA AMBIENTAL.

Módulo: Organización e Xestión de 
Protección Ambiental.

Indice

1. Identificación da programación ...................................................................... 2

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles.............................................. 2

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas.................. 2

3.1 Actividades de recuperación................................................................. 2

3.2Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación 
continua (PD)................................................................................................................ 2

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado............... 2

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo 3
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Profesorado asignado ao módulo Isabel Costoya Vázquez

⦁ Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

En relación aos mínimos esixibles, o alumn@ debe: 

 Identificar e localizar o conxunto de normas ambientais para aplicar a un determinado proceso produtivo 
ou actividade, destacando os seus aspectos esenciais que lle son aplicables.
 Avaliar os riscos potenciais do proceso produtivo desde a óptica da conformidade coa normativa vixente.
 Avaliar as implicacións económicas derivadas do cumprimento ou do incumprimento da normativa 
vixente.
 Identificar os parámetros do posible impacto ambiental xerado por unha actividade produtiva.
 Describir a metodoloxía de estudo de impacto ambiental máis idónea para cada situación considerada.
 Caracterizar un posible proceso de prevención e conservación do medio describindo:

- Operacións de prevención que se deben incluír no proceso produtivo.
- Operacións de tratamento de contaminantes do proceso produtivo.
- Técnicas de detección, control e redución de contaminantes que se deben utilizar na acción 

preventiva.
- Tipo de análises necesarias para o control do proceso de prevención e conservación ambiental.

 Propor o tipo de auditoría ambiental máis adecuado a un determinado proceso, e indicar os aspectos 
técnicos e/ou económicos que se deben auditar.
 Especificar os puntos de comprobación e os axentes contaminantes aplicables nunha auditoría interna.
 Determinar o risco ambiental e as medidas correctoras que se deben aplicar, tendo en conta resultados 
da auditoría ambiental.
 Tratar estatística e informaticamente os datos dos contaminantes e as conclusións da auditoría.
 Valorar o grao de eficacia das medidas correctoras propostas en función dos resultados da auditoría.
 Aplicar o estudo estatístico oportuno para o tratamento dos valores dos parámetros que determinan un 
impacto ambiental.
 Describir as normas aplicables ao rexistro e arquivo dos controis dun proceso de tratamento ambiental.
 Determinar as medicións que a lexislación aplicable e a propia xestión ambiental da actividad  produtiva 
esixen realizar.
 Describir os rexistros ambientais solicitados pola Administración.
 Utilizar unha base de datos para arquivar as conclusións do estudo ambiental realizado.
 Supervisar o bo funcionamento dos aparellos de medida e control da contaminación para asegurar a 
validación dos seus resultados.
 Identificar as zonas de risco ambiental en función do proceso de produción químico considerado.
 Elaborar un mapa de risco ambiental a partir da descrición dunha emerxencia ambiental nun proceso de 
produción químico.
 Realizar propostas de organización e xestión ante unha emerxencia ambiental no contexto do plan de 
emerxencia da actividade, de acordo coa lexislación vixente.
 Colaborar na definición das necesidades de formación e adestramento dos equipos de intervención, de 
acordo cos riscos ambientais, para poder actuar de xeito rápido e efectivo en caso de accidente ambiental.
 Realizar o traballo de xeito autónomo e responsable, organizalo de acordo coas prioridades e amosar 
iniciativa na procura de información necesaria para a realización dos traballos encomendados.

En xeral, os alumnos/as para poder acadar as capacidades terminais do módulo, terán que superar 
distintas probas que se enumeran a modo de exemplo a continuación:
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 Probas escritas
 Traballos, proxectos ou actividades propostas pola profesora

Emitirase unha cualificación trimestral para o informe de avaliación correspondente, que será a
media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do trimestre, de acordo coas seguintes proporcións:
 Proba escrita (70% da nota global).
 Ademáis, será preciso acadar unha nota mínima de 4 puntos nesta parte para que se aplique a 
ponderación.
 Traballos, proxectos ou actividades propostas pola profesora (20% da nota global)
 Todo o alumnado debe elaborar, entregar e defender, se é o caso os traballos, proxectos ou actividades 
propostas pola profesora. Aquel alumnado que non presente e defenda, se é o caso, algún traballo ou 
actividade suspenderá a avaliación e/ou módulo.
 Ademáis, será preciso acadar unha nota mínima de 4 puntos nesta parte para que se aplique a 
ponderación.
 Actitude, esforzo, respecto polas normas e interés polos contidos do módulo (10% da nota global)
Se o alumno non acada un mínimo de 4 puntos na media dos exames ou proba (escritas, teóricas, teórico-
prácticas ou prácticas) ou nos traballos, ou actividades propostas polo profesor non se realizará a media 
ponderada e a avaliación estará suspensa.
No caso de que durante algunha das avaliacións non se pidan traballos, informes, PNT´S ou actividades
propostas polo profesor, a porcentaxe da nota adicada a estes aspectos (20%) sumarase a porcentaxe das 
probas ou exames.

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.

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, entrega de tarefas...
- Realización de probas escritas  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.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Co obxeto de avaliar o grao de consecución dos resultados de aprendizaxe do módulo propóñense unha 
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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.

⦁ 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)

Neste módulo prodúcese a perda do dereito á avaliación continua por falla de asistencia a 10% do total (13 
horas).
No taboleiro de anuncios e na aula virtual, publicaranse as datas, nas que o alumnado terá que acudir a 
unha serie de probas para avaliar a adquisición das capacidades terminais elementais:
 Proba A: Exame escrito ou oral final.
 Proba B: Presentación e defensa dun proxecto de OXPA para unha actividade productiva dada.Para 
superar o módulo é necesario ter unha nota mínima dun 5 (de un total de 10) tanto no exame (proba A) 
coma no proxecto (proba B).
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⦁ 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.

⦁ 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.

5


