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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 CS  LABORATORIO  DE  ANÁLISE  E  CONTROL
DE CALIDADE

SUPERIOR MODULA
R

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MPOO71 ENSAIOS BIOTECNOLÓXICOS 2º 3 105 105

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS CODESIDO GARCÍA

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Os dous primeiros trimestres antes do decreto do estado de alarma (ata o 13 de
marzo)  emitiuse  unha  cualificación  trimestral  para  o  informe  de  avaliación
correspondente, que será a media ponderada das cualificacións obtidas o longo do
trimestre, de acordo coas seguintes proporcións.

Contribuirán:

Un 40% a participación na aula  que serán avaliadas  mediante os rexistros das
prácticas de laboratorio mediante PNTs ou o caderno individual do laboratorio, así
como de actitude mediante realización de exercicios no encerado, e ou exposición.  

O 20% restante da nota sairá da realización de probas escritas  tipo test e  

O outro 40% de probas prácticas. Nos  exames que se realizacen por avaliación,
expoñeranse ao alumnado preguntas do seguinte estilo:Desenvolvemento dun tema,
preguntas breves, preguntas de aplicación e xeneralización, supostos prácticos que
han de resolver.

Nesta probas será necesario obter unha cualificación mínima de 4 sobre 10 para
poder facer media. 

Se  se  aproban os  dous  trimestres,  a  nota  na  segunda avaliación  será  a  media
sinxela destes trimestres. Dita nota coincidirá coa final. 

O terceiro  trimestre  é final  será a nota media  das dúas primeiras  avaliacións,  e
sumarase a esta nota media:

- Ata 0,5 puntos pola participación na realización de exercicios realizados no terceiro
trimestre.
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 - 0,5 puntos por traballos realizados correctamente.

Os mínimos exixibles son:

 -   Realiza  extraccións  de  ADN de  células  animais  sabendo  usar  centrífugas  e
micropipetas axeitadas.

 - Cuantifica ADN e proteínas mediante espectrofotometría.

 - Realiza separacións de biomoléculas mediante electroforese en xel de agarosa.

 - Realiza PCR convencionais sabendo programar un termociclador.

 - Coñece os pasos dunha transformación bacteriana

 -  Extrae  proteínas  de  células  eucariotas  coa  obtención  do  extracto  cru  e  a
cuantificación polo método de Bradford.

 - Realiza buscas de información de secuencias de nucleótidos e/ou aminoácidos no
NCBI ou bases de datos bioinformáticas similares.

 - Coñece e realiza as prácticas semicuantitativas de inmunoloxía de precipitación e
aglutinación básicas; sacando conclusións de resultados.

 - Coñece os pasos dunha ELISA.

 - Coñece técnicas básicas de estudio toxicolóxicos.

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación

Non teño alumnado nesta situación

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

Non teño alumnado nesta situación

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

Neste  período  o  alumnado  realizou  e  realizará  ampliación  de  contidos  e
aprendizaxes  de  Bioinformática,  Inmunoloxía  e  Análises  toxicolóxico  por  vía
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telemática, xa que as aprendizaxes programadas para os dous primeiros trimestres
foron conqueridas por todo o  alumnado.

Algunhas das tarefas propostas son:

- Uso de bases de datos bioinformáticas.

- Deseño de primers.

- Análise de datos no deseño de RT PCR en Tempo Real do COVid19

- Análise de probas rápidas inmunolóxicas ELISA

- Análise de probas rápidas inmunolóxicas Aglutinación/precipitación.

- Cálculo da titulación de proteínas 

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

Neste  período  asegurámonos  de  que  o  alumnado  puídese  ter  as  mesmas
oportunidades de continuar coa aprendizaxe de maneira telemática. Para iso:

 - Uso de medios que poidan usar todos/as: Aula virtual, CISCOWebex, grupos de
wasap, emails, ScreenCast.
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