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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 
  

CS0432 Control de emisións a atmosfera 1º 3 110 110 

Profesorado asignado ao módulo Jorge Prieto Carpinteiro 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

 
MÍNIMOS EXIXIBLES 
 
Selecciona e utiliza de forma correcta os equipamentos de protección individual. 
• Interpreta a información que aparece nos envases dos produtos químicos. 
• Almacena os produtos químicos seguindo criterios de seguridade e prevención. 
• Identifica os distintos tipos de extintores utilizables nun laboratorio, e selecciona o que sexa máis axeitado para cada tipo de lume. 
• Identifica os riscos máis habituais en traballos de laboratorio e as medidas de seguridade. 
• Coñece o plan de actuación ante un accidente típico no laboratorio: queimadura, inhalación, etc. 
• Coñece a sinalización de seguridade. 
• Clasifica os produtos químicos respecto á seguridade: o seu envase e a súa etiquetaxe.  
• Prevención e protección do risco de incendio e explosión: tetraedro do lume, combustibles e comburentes, sistemas de detección e extinción.. 
• Coñece o protocolo a seguir plans de emerxencia 
• Adquire coñecementos de primeiros auxilios e sobre o contido da caixa de urxencias. 
• Realiza informes sobre os riscos hixiénicos do posto de traballo e as medidas preventivas que se poden desenvolver. 
• Identifica os contaminantes hixiénicos (químicos, físicos e biolóxicos) e a protección individual e colectiva. 
• Consulta e interpreta a lexislación sobre saúde laboral e hixiene industrial en casos propostos. 
 
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 . 
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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) 

 
Aqueles alumnos/as que teñan un número de faltas superior ao 10% (11 sesións ou horas) da duración do módulo perderán o dereito á avaliación continua 
 
Ao final do curso, os alumnos que non superaran o módulo realizarán e entregarán tódalas cuestións e problemas propostos resoltos, os traballos 
realizados durante todo o curso. A proba final será de tipo teórico - practico (cuestións e problemas) dos contidos dados nas diferentes unidades de 
traballo (100 %). 

 

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 

 
O concepto de necesidades educativas específicas aplícase aos alumnos/as estranxeiros, aos superdotados intelectualmente e aos que posúen 
necesidades educativas específicas, ben pola presenza dunha ou varias discapacidades ou por outros factores de efectos análogos.  
 
Para ter en conta a atención á diversidade, elaborouse unha programación flexible e aberta aos cambios para dar resposta ás diferenzas individuais na 
capacidade de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe. 
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Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes: 
 

 Fomento do traballo práctico. 
 Creación dun ambiente de traballo que favoreza tanto a autonomía coma o traballo en grupo. Se este clima se produce, o profesor dispón de    
máis tempo para identificar os alumnos/as que necesitan apoio e proporcionar a axuda máis conveniente en cada caso. 
 Agrupamentos flexibles e ritmos distintos. 
 Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando e os contidos complementarios. 
 Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades. 
 Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos/as. 
 Actividades de reforzo en grupos pequenos. 

 
No caso de detectarse alumnos/as avantaxados intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, aplicarase un maior o grado de 
esixencia nos aspectos científicos e de deseño dos contidos. Ademais, unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, propoñeranse actividades 
complementarias que estimulen a súa creatividade e autonomía. 
 
Os alumnos/as con necesidades educativas específicas que requiran determinados apoios e atencións educativas especiais por padecer discapacidades 
físicas, psíquicas, sensoriais, etc., terán unha atención especializada, de acordo cos principios de non discriminación e normalización educativa. A tal 
efecto, os alumnos/as integrados en grupos ordinarios serán distribuídos en grupos de traballo nos que os compañeiros, seleccionados polo profesor, 
podan axudar a conseguir a súa integración. 
 

 
 


