
Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020

CICLO SUPERIOR DE LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE 
CALIDADE

Módulo: Ensaios microbiolóxicos

Índice

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  

3.2  Proba 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  

CIFP Politécnico de Santiago
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea



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

QUI Química CSQUI01 Laboratorio de Análise e Control de Calidade Superior Xeral-
Ordinario

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0070 Ensaios microbiolóxicos 1º 5 160 160

Profesorado asignado ao módulo Domínguez Grela, Rosa María

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

MÍNIMOS ESIXIBLES

Os mínimos esixibles para a superación deste módulo son:

1.-  Escolleu  e  preparou  correctamente  o  medio  de  cultivo  adecuado  á  análise
realizada.

2.- Sementou e cultivou microorganismos de diversas formas e sempre mantendo as
condicións de asepsia.

3.- Fixo recontos de microorganismos seguindo os procedementos establecidos e
informando dos resultados obtidos.

4.-  Manexou  o  microscopio  e  realizou  distintas  tinguiduras  con  corrección,
observando ao microscopio e informando dos resultados obtidos.

5.-  Aplicou  técnicas  de  identificación  de  microorganismos  seguindo  os
procedementos establecidos e informando dos resultados obtidos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1ª e 2ª Avaliación

Os alumnos levarán na avaliación unha nota a que contribuirá:

1. A media das probas de coñecementos teóricos realizadas. Este punto constituirá
un 50% da nota.

2. A realización do caderno de laboratorio, os informes de análise e a observación
dos  alumnos  no  laboratorio  constituirá  un  30%,  sendo  avaliada  cada  práctica
individualmente con unha rúbrica.
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4. O 10% restante virá determinado pola actitude dos alumnos, e a ela contribuirán a
asistencia, puntualidade, actitude positiva nas clases; sendo avaliado este apartado
mediante unha táboa de observación e sempre en positivo.

Condicións para proceder ao cálculo da nota da avaliación:

É preciso acadar unha cualificación mínima de 4 puntos, tanto nos exames coma
nas tarefas e no traballo de laboratorio (prácticas)

É obrigatoria a entrega de tódalas tarefas e informes de prácticas. Con todo, cando
no primeiros ou segundo trimestre falte unha única tarefa ou informe por entregar,
farase o cómputo asignando unha cualificación de cero (0) á tarefa ou informe non
entregado. Cando as tarefas ou informes non entregados sexan dous ou máis, a
cualificación da avaliación será sempre inferior a 5, independentemente do resultado
do cálculo expresado máis arriba. Unha vez entregados, no seguinte trimestre, os
informes pendentes, estes serán calificados e a cualificación recalculada coas notas
acadadas.

3ª Avaliación

A calificación  da  terceira  avaliación  modificase  por  motivo  do  estado  de  alarma
sanitario no que estamos envoltos. 

Realizarase un exame telemático dos contidos xa impartidos antes do 13 de marzo,
data de comezo da suspensión das clases presenciais; e que contará un 50% da
nota.

A media das cualificacións dos informes das prácticas realizadas antes do 13 de
marzo e as tarefas de repaso e avance de contidos non impartidos contará como
outro 50%.

A nota final será calculada como a media das tres avaliacións tendo en conta que:

• Si esa media é superior a media das notas das dúas primeiras avaliacións,
esa será a nota final.

• E de ser esa media inferior a media das notas das dúas primeiras avaliacións,
a cualificación final igualarase coa media  das dúas primeiras. 

Desta maneira cúmplese coa máxima de non prexudicar ao alumno, pero premiando
ao mesmo tempo a súa implicación na realización das tarefas propostas no terceiro
trimestre.
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación

Non  hai  ningún  alumno  que  teña  suspensa  a  parte  teórica  das  dúas  primeiras
avaliacións, e polo tanto non se propón a realización de ningún exame teórico.

Pero si hai varios alumnos que, ou non realizaron algunhas das prácticas vistas até
o 13 de marzo, ou non entregaron / superaron os informes correspondentes. Para
eses alumnos se propoñen as seguintes actividades de recuperación:

• A  realización  dun  traballo  sobre  as  tinguiduras,  para  a  recuperación  de
aqueles alumnos que non superaron / fixeron as prácticas correspondentes.

• A realización de unha proba na que se proporán varios supostos prácticos
sobre recontos e identificación de microorganismos, para as demais prácticas
vistas.  Esta  proba  será  preferentemente  presencial  se  as  condicións
sanitarias o permitisen, en caso contrario proporase a través da aula virtual.

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

Con data do 13 de marzo non había ningún alumno con PD comunicada neste
módulo.

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

A día 13 de marzo, tiñamos finalizado as seis primeiras UD da programación e a
parte teórica da UD 8 (Análise microbiolóxica de augas) e dispoñíamonos a realizar
as prácticas da mesma.

Durante o estado de alarma, propuxoselles aos alumnos na aula virtual a realización
de un suposto práctico de análise de augas, e un cuestionario de autoavaliación da
UD 8.

Avanzáronse os contidos das dúas UD seguintes, con cuestionarios de avaliación  e
boletíns de exercicios de aplicación en cada unha delas.
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Conxuntamente cos profesores dos outros módulos a excepción de FOL, propúxose
un traballo  en grupo consistente na realización dunha investigación e un informe
sobre o control de calidade dun alimento. Este traballo consistía na primeira parte do
proxecto multidisciplinar que constituía a UD 10, e que non se pudo continuar debido
a súa natureza maioritariamente experimental.

E finalmente creouse no Moodle un bloque dedicado ao repaso, no que se están
aínda a propoñer varias actividades de repaso dos contidos estudados.

A proba correspondente aos contidos da 3ª Avaliación vistos antes do estado de
alarma realizarase no Moodle na primeira semana de xuño.

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

No grupo ao que corresponde esta programación non hai alumnos con necesidades
educativas especiais.

No  que  se  refire  as  posibles  diferencias  en  canto  a  conectividade  a  Internet,
comprobouse que todos eles teñen dispoñibilidade para acceder á aula virtual, como
se pode comprobar polos informes da mesma sobre a actividade realizada polos
alumnos e o último acceso a mesma. Para alén da aula virtual tamén se empregaron
outros medios para contactar cos alumnos como pode ser o correo electrónico ou o
whatsapp.
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