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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 

QUI Química CSQUI01 Ciclo superior de Laboratorio de análise e control 
de calidade 

Superior Adultos 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0065 Mostraxe e preparación da mostra 1º 7 213 213 

Profesorado asignado ao módulo Jorge Prieto Carpinteiro 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXÍBLES 
 
Os contidos para acadar a avaliación positiva do módulo son: 
 
1.Explica os procedementos normalizados de traballo (PNT) e as instrucións de 
aplicación para cada tipoloxía de mostraxe. 
2.Identifica os materiais e os equipamentos tendo en conta a cantidade, a estabilidade 
e o número de ensaios. 
3.Enumera os servizos auxiliares do laboratorio: quecemento, enfriamento e presión. 
4.Selecciona os equipamentos e os materiais consonte as propiedades da mostra que 
se deba tratar. 
5.Describe os procedementos de preparación de equipamentos e instrumentos. 
6.Organiza a montaxe dos equipamentos e das instalacións axustando as conexións 
aos servizos auxiliares e tendo en conta as normas de seguridade. 
7.Prepara o material aplicando as normas de limpeza e orde.        
8.Establece criterios para decidir o momento e a frecuencia da toma de mostra, así 
como os tempos máximos de demora ata a súa análise. 
9.Determina os criterios de exclusión e rexeitamentos de mostras. 
10.Utiliza os materiais, os utensilios e os equipamentos codificados, e controla as 
condicións de asepsia. 
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11.Prepara os equipamentos de mostraxe e de ensaios in situ en relación coa natureza 
da mostra, cos parámetros para analizar e coas condicións físicas do lugar de 
mostraxe. 
12.Valora importancia da mostraxe na fiabilidade dos resultados da análise. 
13.Elabora o procedemento normalizado de mostraxe tendo en conta os indicadores 
de calidade. 
14.Establece a técnica de mostraxe tendo en conta as determinacións analíticas 
solicitadas. 
15.Prepara o envase en función da mostra e o parámetro que se deba determinar. 
16.Describe os procedementos de etiquetaxe, embalaxe, transporte, rexistro e 
almacenaxe, de xeito que se asegure a súa trazabilidade. 
17.Aplica as normas de seguridade na toma, na conservación, no traslado e na 
manipulación da mostra. 
18.Identifica os equipamentos de preparación de mostras e as súas aplicacións. 
19.Aplica as normas de seguridade e normas de competencia técnica na preparación 
da mostra. 
20.Explica os principios polos que se rexen as operacións básicas de tratamento de 
mostras: acondicionamento, mecánicas, térmicas e difusionais. 
21.Selecciona as operacións básicas: de pretratamento ou acondicionamento, 
mecánicas, térmicas e difusionais, consonte a mostra que se vaia tratar. 
22.Aplica as operacións básicas  de pretratamento ou acondicionamento, mecánicas, 
térmicas e difusionais necesarias que permitan a realización posterior de ensaios e 
análises. 
23.Trata a mostra mediante procedementos que xunten varias operacións básicas. 
 
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%. 
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           - 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. 
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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. 

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 21,3 horas de clase (10% do total), o que supón unhas 22 sesións.  
 
Despois de que o alumno teña constancia da súa nova situación, comunicaráselle por 
escrito qué contidos debe traballar para acadar os obxectivos do módulo. 
 
Ademais o alumnado con PA terá dereito a asistir as actividades de recuperación 
previstas para este módulo, tal como establece a Resolución do 4 de agosto do 2016  
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa. 
 
Nunha data publicada no taboeiro de anuncios do departamento, someterase a unha 
proba extraordinaria previa a avaliación final, tal como establece o artigo 25.5 da Orde 
do 12 de xullo de 2011 para avaliar a adquisición dos resultados de aprendizaxe: 
 
1. Probas obxectiva escrita: 100% da cualificación total.  
 

- Proba teórico – práctica (cuestións e problemas). 
 
Ademais o alumnado terá dereito a asistir as actividades de recuperación previstas 
para este módulo, tal como establece a Resolución do 4 de agosto do 2016  da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa. 
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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 

 

A atención a diversidade e a vía que permite individualizar, dentro do posible, o 
proceso de ensinanza e aprendizaxe, para eso aplicaranse as seguintes medidas: 
 

‐ Adaptarase a forma de enfocar ou presentar os contidos e actividades en 
función dos distintos graos de coñecementos previos detectados no alumnado 
e dos seus diferentes graos de autonomía, tendo en conta que o módulo 
impartirase na modalidade de ADULTOS en réxime modular o que implica que 
se poden detectar carencias na realización de operacións matemáticas ou 
hábito de estudo en persoas que levan tempo sin realizar unha actividade 
académica. 
As características do alumnado teranse en conta á hora de programar 
actividades e na temporalización das mesmas. 
 

‐ Farase a previsión dun número suficiente de 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 aqueles alumnos que poidan 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. 
Ante a posibilidade da presencia de alumnos no CS de Laboratorio de Análise 
e Control de Calidade con algún tipo de necesidade educativa especial, como 
por exemplo unha discapacidade física, acordarase entre o profesorado do 
ciclo e o Departamento de Orientación do centro o protocolo de actuación en 
función de cada alumno e de cada minusvalía. En calquera caso, no módulo de 
Mostraxe e preparación da mostra,  estableceranse as adaptacións posibles de 
tempo, espacio e medios para que os alumnos con discapacidades gocen de 
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similares oportunidades á hora de realizar  as actividades e os exames que o 
resto dos compañeiros. 

 
‐ No caso de alumnado con deficit de atención, alternaranse con máis frecuencia 

o ensino dos contidos teóricos e a realización de prácticas; coa fin de dinamizar 
o proceso de ensino-apredizaxe. Incrementaranse o número de actividades na 
aula virtual e proporase a realización de probas máis curtas, tanto escritas 
como prácticas. Asemade, realizaranse ensaios curtos antes das explicacións 
teóricas, relacionadas cos contidos a estudar, coa fin de espertar o interés do 
alumnado. Buscarase unha maior participación de este alumnado mediante a 
proposta de traballos nos que sexa necesaria a busca de información sobre 
determinados contidos, mediante o uso de ferramentas TIC. 
 
Como referencia consultarase a páxina web 
www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

 
 


