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⦁ 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 Grao 
Superior

Adultos

Código 
MP/UF

Nome Curso Sesións 
semanais

Horas 
anuais

Sesións 
anuais

MP0070 Ensaios Microbiolóxicos. 2019/2020 5 160 160
Profesorado asignado ao módulo Isabel Costoya Vázquez.
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⦁ Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Ademáis de cumplir os CA marcados como minimos esixibles en cada UD; para acadar a avaliación positiva 
neste módulo o alumno:
1.- Escolle e prepara o medio de cultivo adecuado ao análise que se vai realizar
2.- Sementa e cultiva microorganismos
3.- Sabe facer o reconto de microorganismos
4.- Manexa o microscopio e sabe facer tinguiduras
5.- Sabe aplicar técnicas de identificación de microorganismos.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

Empregáranse como instrumentos de avaliación:
1. Observación dos alumnos , observando actitudes como o esforzo, o interés polos contidos do módulo e o 
respeto polas normas.
2. A realización dos diferentes cuestionarios e traballos que se propoñan ao alumnado.
3. A realización de probas obxectivas sobre os contidos do módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os alumnos levarán na terceira  avaliación unha nota á que contribuirá:
1. A media das probas de coñecementos teóricos realizadas. Este punto constituirá un 60% da nota.
2. A realización das diferentes tarefas propostas contribuirán a nota nun 30%.
3. O 10% restante virá determinado pola actitude dos alumnos: esforzo, respecto polas normas e interés 
polos contidos do módul.

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.
Cando as tarefas ou informes non entregados sexan dous ou máis, a cualificación na avaliación será sempre 
inferior a 5. Para o seu cálculo,asignaraselle un valor de 0 puntos a cada unha das tarefas non entregadas e 
seaínda así o resultado é 5 ou maior, asignaráselle un 4.En calquera caso, terá que ser completada no 
seguinte trimestre como condición necesaria para continuar sendo avaliado.
A non entrega das tarefas ou a non realización de tódalas tarefas suporá a non superación do módulo, aínda 
tendo aprobados tódolos 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.

⦁ 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 16 horas de clase 
(10% do total, 160).
No taboleiro de anuncios do departamento publicaranse as datas, nas que o alumnado terá que acudir a 
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unha serie de probas para avaliar a adquisición das competencias do módulo:
1)Proba teórica escrita ou oral; ponderada con un 70% na nota final.
2)Proba práctica ; ponderada con un 30 %.
Para superar será preciso sacar unha nota superior a 5 na ponderación; máis será preciso sacar alómenos 
un 4 en cada unha das dúas partes para proceder ao devandito cálculo.

⦁ 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.
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