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CICLO FORMATIVO: Laboratorio de análise e control de calidade 
(modular).

Módulo: Análise instrumental
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1. Identificación da programación

Centro educativo: CIFP POLITÉCNICO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Código Centro Concello Ano
académic
o

15015767 CIFP  Politécnico  Santiago  de
Compostela

Santiago  de
Compostela

2019/2020

Ciclo formativo: Laboratorio de Análise e control de Calidade (modular). 

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 Adultos

Código  MP/
UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0067 Análise instrumental 2019/2020 7 226 226

Profesorado
asignado ao módulo

Antonio Manuel Rodríguez Castro

2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles

Os procedementos de avaliación serán probas teóricas ou teórico prácticas (presenciais ou telemáti-

cas en función da situación sanitaria) nas que se valorará o dominio da materia impartida, o uso da

terminoloxía axeitada e a explicación das mesmas. O instrumento de avaliación que se empregará

neste caso serán rúbricas especialmente deseñadas para cada proba en concreto. 

No caso dos contidos de ampliación, referidos ao terceiro trimestre, terase en conta a observación

diaria d@s alumn@s. Neste caso, o instrumento de avaliación será unha lista de cotexo. 

A cualificación final do módulo será a resultante da media aritmética das cualificacións obtidas nos

dous primeiros parciais, sempre e cando se teña acadado unha cualificación mínima de 4 en cada un

deles. Por outra banda, a cualificación mínima para acadar o aprobado será de 5, obtida a través do

cálculo da mencionada media aritmética. 

Existirá a opción de incrementar a cualificación final, tendo en conta o terceiro trimestre. A cualifica-

ción obtida no terceiro trimestre só se terá en conta se permite mellorar a cualificación obtida na ava-

liación do 1º e o2º. Se esta é un aprobado, a nota verase incrementada mediante un incremento equi-

valente ao 10% da cualificación obtida na lista de cotexo mencionada para a observación diaria d@s

alumn@s no terceiro trimestre. 

Terán consideración de mínimos esixibles os seguintes:

1. Realiza (explica) correctamente os distintos tipos de calibración dos instrumento e da técnica.
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2. Prepara (describe a preparación) os patróns para cada instrumento, adecuándoos ao rango do

mesmo (o instrumento e a técnica).

3. Coñece as distintas partes de cada instrumento, e algúns tipos actuais dispoñibles no merca-

do, e identifica a función de cada unha.

4. Coñece as limitacións que pode amosar un cada instrumento á hora de usalo, as precaucións

que debe adoptar, y cales son as principais causas de erro cos mesmos.

5. Usa (describe o uso) o instrumento desde o momento da súa conexión, hasta deixalo listo

para un próximo uso.

6. Coñece cales son as partes que hai que repoñer nun instrumento, pola súa especial tendencia

a que se alteren.

7. Coñece as principais aplicacións do instrumento (5-10 usos cotiáns).

8. Elabora os diagramas de fluxo de los procedementos prácticos, cos reactivos e material, tendo

en conta as características que necesita polo tipo e número de análises, como por el instru-

mento que usa.

9. Desenvolve (describe o desenvolvemento) un ou dous procedementos de análise de cada gru-

po de técnicas; coñece os datos que se obteñen ou sabe deducilos para chegar ao valor me-

dio dese parámetro

10. Realiza (describe a realización) o tratamento de datos dos resultados que xera unha análise,

sabendo chegar ao seu resultado, calculando la desviación. 

11. Elabora unha guía rápida de uso dos instrumentos, a partir das instrucións de uso.

12. Desenvolve os temas a partir dos contidos dos mesmos.

NOTA: Os mínimos esixibles nos que se indican dúas opcións, son os que se poderán valorar pre-

sencialmente (se for posible) ou vía telemática. 
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1. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

1.1 Actividades de recuperación

A actividade de recuperación consistirá na realización dunha proba, que terá lugar de maneira pre-

sencial se as circunstancias o permiten ou de maneira telemática no caso contrario. 

Aquel@s alumn@s que teñan suspenso un ou máis trimestre deberán realizar estas probas que in-

cluirán, segundo os casos, preguntas sobre os contidos do primeiro, do segundo ou dos dous trimes-

tres. 

Aquelas persoas que teñan os dous trimestres suspensos, deberán facer tamén unha proba práctica;

de ser posible, esta proba realizarase nos laboratorios do centro; en caso contrario, realizarase vía te-

lemática. Consistirá no desenvolvemento (ou explicación en detalle) dunha procedemento analítico,

proposto polo profesor, no que terá que indicar a técnica de análise escollida, a preparación da mos-

tra, o desenvolvemento do proceso analítico, método de calibrado, tratamento de datos e acadar

unha conclusión, indicado cal é o camiño seguido para obtela. 

No caso de ter que facer unha proba que corresponde a un só parcial a cualificación será a obtida

para dita proba, avaliada mediante unha rúbrica. 

No caso de ter que facer dúas probas (teórica e práctica) cada unha delas será avaliada mediante

unha rúbrica. No caso de non acadar unha cualificación mínima de 4 na proba teórica, a fase práctica

non será contabilizada. A nota final será a media aritmética de ambas probas e o aprobado sitúase

nunha cualificación mínima de 5, obtida a partir desa media aritmética. 

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

Aquel@s alumn@s que perdan o dereito a avaliación continúa deberán presentarse a unha proba de

avaliación extraordinaria que constará, ademais do exame teórico e de problemas, dun exame prácti-

co.

O exame teórico realizarase mediante de xeito presencial, se fora posible tendo en conta a situación

sanitaria. De non ser así, realizarase unha proba telemática. 

A proba práctica está sometida ás mesmas circunstancias; de ser posible, realizarase no laboratorio.

Se as circunstancias sanitarias non o permiten, dita proba celebrarase mediante conferencia telemáti-
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ca entre alumn@ e profesor. Neste caso a proba consiste en desenvolver (oucexplicar o desenvolve-

mento) dun procedemento analítico, que se lle proporá: escolla da técnica de análise, desenvolve-

mento do proceso, tratamento da mostra, método de obtención de datos, método de calibrado, méto-

do de tratamento de datos e mecanismos que permiten acadar unha conclusión. 

De non acadar un mínimo de 4 no exame teórico e de problemas, non se poderá presentar á proba

práctica.

A nota final será a media aritmética entre os exames teórico e práctico, sempre e cando saque polo

menos un 4 en cada un deles. Para superar esta avaliación extraordinaria deberá obter 5 puntos so-

bre 10 na mencionada media aritmética.

Tanto na proba teórica como na proba práctica os contidos obxecto de avaliación serán os abordados

no primeiro e segundo trimestres. 

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

Ampliación de contidos.

Utilizando a nova metodoloxía  das sesións  formativas telemáticas explícanse os  contidos  in-

cluídos no terceiro trimestre da programación. Concretamente, as actividades consisten na expli-

cación do profesor do tema correspondente, que previamente teñen depositado (completamente

desenvolvido, como arquivo de texto) na aula virtual da materia (nos dous primeiros trimestres só

aparecían na aula virtual as presentacións empregadas polo profesor na aula). Tamén se inclúe a

proxección de vídeos relativos ao contido da materia que se está a explicar. Á hora de resolver

problemas  e aclarar cuestións proponse o mecanismo de debate, de maneira que se van in-

tercambiando formas de abordar o problema, diferentes pasos na resolución e resultados. O pro-

fesor, finalmente, amósalles a solución do problema, no caso de ser necesario. Unha vez feita

esta tarefa, os exercicios e as correspondentes solucións quedan depositados, finalmente na aula

virtual. 

Reforzo e repaso de contidos. 

En este ámbito @s alumn@s traballarán co material que xa tiñan, pertencente aos dous primei-

ros trimestres. O repaso dos contidos teóricos e dos problemas aportará unha mellora na posi-

ción de cara a acadar os obxectivos de aprendizaxe. Ademais, realizaranse aclaracións de dúbi-

das /conceptos, e resolución de problemas mediante outras ferramentas:

 Correo electrónico: presentación de dúbidas, ben como texto do correo electrónico

como un arquivo e resposta por parte do profesor, de calquera dos dous xeitos indicados.

Se é necesario, enviarase material adicional: arquivos, enlaces a vídeos, táboas de datos... 
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 Titorías telemáticas: utilizando a aplicación Cisco Webex, realizaranse titorías, tanto

individuais como para vari@s alumn@s previa solicitude; estas titorías poden servir para re-

solver exercicios, aclarar dúbidas, recibir orientación sobre aspectos importantes dos conti-

dos, orientación, accesos bibliográficos... 

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

Atendendo á diversidade de características que amosa o alumnado e, tendo en conta que as sesión

formativas se realizan mediante sesións telemáticas, trátase de fomentar a intercomunicación entre

alumn@s e o debate entre el@s. Para iso, á hora de explicar, o profesor lanza preguntas sobre os

contidos que se están impartindo nese momento, propoñendo diferentes alternativas de reposta para

que @s alumn@s aporten uns argumentos e rexeiten outros, contribuíndo deste xeito á formación. 

Outra maneira de fomentar este debate é a proxección de vídeos relacionados cos contidos a abordar

en cada caso, para, despois deles, formular preguntas, colectivas, empregando, de novo, a técnica do

debate. 

Para promover a participación dun/dunha alumn@ que, por diferentes razóns, lles custe falar diante

dos demais, lanzaranse preguntas formuladas, de xeito que non supoñan unha cuestión de amosar

coñecementos, senón que estean enfocadas a amosar unha opinión sobre un determinado tema ou

concepto. 

Á hora de ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, utilizaranse medios coma o

correo electrónico ou as reunión telemáticas como ferramentas de titorías, tanto para aclarar concep-

tos como para resolver dúbidas e mesmo como medios de orientación para desenvolver as tarefas de

estudo nesta situación. 

Como referencia consultarase a páxina web www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal

Hai que incluír aquí tamén a “diversidade tecnolóxica” porque non tod@s @s alumn@s teñen as mes-

mas posibilidades de conexión. Á marxe da perda de conexión debida á propia rede, tamén está o

funcionamento ou no de dispositivos como micrófonos ou cámaras nos seus respectivos aparatos.

Para iso, a aplicación utilizada, Cisco Webex, aporta a posibilidade de facer comentarios, preguntas e

respostas vía chat, que pode utilizarse tanto a nivel individual como colectivo. 
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