
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Politécnico de Santiago 2022/202315015767 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

SEA Química e saúde ambiental Ciclos
formativos de
grao superior

CSSEA04Seguridade e medio
ambiente

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1546 Sistemas de xestión ambiental 02022/2023 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ISABEL COSTOYA VÁZQUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica os elementos dun sistema de xestión de calidade presentes na organización e analiza a súa estrutura, aplicando os procedementos
establecidos
RA2 - Elabora procedementos normalizados de traballo da organización, tendo en conta a relación entre as actividades que cumpra realizar e a normativa
de aplicación
RA3 - Identifica os aspectos e os impactos ambientais derivados dunha actividade, comproba o cumprimento da normativa e propón, de ser o caso,
actuacións correctoras

RA4 - Aplica un Sistema de Xestión Ambiental (SXA) e elabora a documentación establecida mediante programas informáticos específicos

RA5 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos, as medidas e os equipamentos para os previr

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse os sistemas de xestión ambiental, calidade e prevención de riscos laborais

CA1.2 Identificáronse as normas ambientais, de calidade e de prevención de riscos laborais aplicables na organización

CA1.3 Diferenciáronse os termos de normalización, certificación e acreditación

CA1.4 Valoráronse as vantaxes da normalización e da certificación de calidade

CA1.5 Caracterizouse un sistema integrado de xestión

CA1.6 Relacionáronse os elementos do sistema de calidade coa actividade da organización

CA1.7 Caracterizáronse os documentos empregados nun sistema de xestión de calidade

CA1.8 Enumeráronse os procedementos da actividade da organización

CA1.9 Identificáronse os tipos de auditoría e relacionáronse coa avaliación da calidade

CA1.10 Relacionouse o sistema de xestión de calidade co cumprimento da competencia técnica

CA2.1 Seleccionouse para cada actividade a información científico-técnica e a normativa relacionada

CA2.2 Identificáronse os criterios de calidade establecidos nos procedementos normalizados de traballo

CA2.3 Incluíronse os requisitos establecidos nas normas de calidade de certificación e/ou acreditación

CA2.4 Enumeráronse as necesidades de recursos humanos e materiais para cada actividade da organización

CA2.5 Interpretáronse instrucións e fichas de seguridade para a prevención de riscos

CA2.6 Deseñáronse os procedementos normalizados de traballo para cada actividade

CA2.7 Redactáronse os procedementos normalizados de traballo para cada actividade

CA2.8 Elaboráronse os informes e os rexistros ambientais
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Utilizouse a terminoloxía técnico-científica na documentación elaborada

CA2.10 Utilizáronse métodos de xestión da información e da documentación xerada

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación a un determinado proceso produtivo ou a unha actividade

CA3.2 Caracterizáronse as principais ferramentas de xestión ambiental na empresa

CA3.3 Identificáronse os procedementos de avaliación ambiental

CA3.4 Diferenciouse entre un aspecto e un impacto ambiental xerados nunha actividade, nun produto ou nun servizo

CA3.5 Identificáronse os aspectos e os impactos ambientais xerados nunha actividade industrial e nunha actividade de prestación de servizos

CA3.6 Valoráronse os aspectos e os impactos ambientais, seguindo criterios establecidos

CA3.7 Déuselles prioridade aos aspectos e aos impactos ambientais, e salientáronse os que resulten máis significativos

CA3.8 Propuxéronse medidas correctoras para os aspectos máis significativos

CA3.9 Propuxéronse adaptacións por cambios no proceso produtivo

CA3.10 Comparáronse os aspectos ambientais avaliados cos resultados obtidos en períodos anteriores

CA3.11 Xustificouse a mellora ambiental da organización ao longo do tempo

CA4.1 Identificáronse as funcións e as responsabilidades na organización para unha correcta implantación do SXA

CA4.2 Describiuse o funcionamento do SXA para colaborar na súa difusión

CA4.3 Elaboráronse os materiais e os medios necesarios para realizar labores de información e formación

CA4.4 Identificáronse os aspectos ambientais ligados á actividade da organización incluídos no SXA

CA4.5 Identificáronse as actividades desenvolvidas pola organización que contribúen a controlar os aspectos ambientais significativos

CA4.6 Elaboráronse os documentos do SXA seguindo as directrices establecidas na organización

CA4.7 Elaboráronse os informes ambientais e de revisión do SXA establecidos

CA4.8 Describiuse o procedemento de auditoría do SXA

CA4.9 Rexistráronse as non-conformidades detectadas seguindo metodoloxías definidas

CA5.1 Identificouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental de aplicación

CA5.2 Identificáronse os riscos asociados ás actividades e a súa perigosidade

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes asociados ás actividades

CA5.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das actividades

CA5.5 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva

CA5.7 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

CA5.8 Describíronse os protocolos de actuación ante incidentes e accidentes con repercusión ambiental, segundo o plan de emerxencia implantado

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Identifica os aspectos e os impactos ambientais derivados dunha actividade, comproba o cumprimento da normativa e propón, de ser o caso,
actuacións correctoras

RA4 - Aplica un Sistema de Xestión Ambiental (SXA) e elabora a documentación establecida mediante programas informáticos específicos

RA5 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos, as medidas e os equipamentos para os previr

Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación a un determinado proceso produtivo ou a unha actividade

CA3.2 Caracterizáronse as principais ferramentas de xestión ambiental na empresa

CA3.3 Identificáronse os procedementos de avaliación ambiental

CA3.4 Diferenciouse entre un aspecto e un impacto ambiental xerados nunha actividade, nun produto ou nun servizo

CA3.5 Identificáronse os aspectos e os impactos ambientais xerados nunha actividade industrial e nunha actividade de prestación de servizos

CA3.6 Valoráronse os aspectos e os impactos ambientais, seguindo criterios establecidos

CA3.7 Déuselles prioridade aos aspectos e aos impactos ambientais, e salientáronse os que resulten máis significativos

CA3.8 Propuxéronse medidas correctoras para os aspectos máis significativos

CA3.9 Propuxéronse adaptacións por cambios no proceso produtivo

CA3.10 Comparáronse os aspectos ambientais avaliados cos resultados obtidos en períodos anteriores

CA3.11 Xustificouse a mellora ambiental da organización ao longo do tempo

CA4.10 Utilizáronse as funcións dos programas informáticos específicos nos procesos de elaboración e xestión de documentos do SXA

CA5.8 Describíronse os protocolos de actuación ante incidentes e accidentes con repercusión ambiental, segundo o plan de emerxencia implantado
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Será necesario cumplir cos seguintes mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva:

1. Realiza de cambios de unidades de magnitudes físicas e formas de expresar a concentración química.

2. Prepara os equipamentos para a realización das actividades prácticas descritas nesta programación.

3. Identifica e manexa con solvencia o equipamento requirido para a realización da mostraxe.

4. Resolve problemas e supostos prácticos relativos os contidos teóricos recollidos en cada unidade didáctica desta programación.

5. Aplica das normas de calidade, de prevención de riscos e de protección ambiental.

6. Actúa con limpeza, autonomía e actitude metódica na realización das tarefas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Esta proba consistirá nun exame escrito composto de preguntas teóricas e supostos prácticos de aplicación dos contidos do módulo.

O alumno deberá traer consigo para a realización do exame bolígrafo e unha calculadora científica non programable.

Está proba contará un 60 % sobre a nota final e será eliminatoria, sendo necesario acadar un cinco para poder realizar a segunda parte

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Como segunda parte da proba, e despois de superada a primeira, plantexarase a resolución de dous exercicios empregando un ordenador que lle

será facilitado ao alumno e que terá instalados os programas de tratamento de textos e follas de cálculo necesarios para a súa realización.

Está parte contará un 40% da nota, procedendose ao cálculo final unha vez superadas as dúas.
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