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1. Perfil professional del cicle.

L’alumnat que superi aquest cicle formatiu de grau superior obtindrà la titulació de Tècnic Superior

en Laboratori Clínic i Biomèdic, que incorpora la qualificació professional completa de SA_2-124_3

Laboratori d’anàlisis clíniques.

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques,

seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i

mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la

prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la

investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en

organismes i institucions de l'àmbit públic i en empreses privades, en l'àrea del laboratori d'anàlisis

clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió, i investigació. Actuen com a treballadors dependents,

podent ser l'organisme o institució petit, mitjà o gran.

La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració sanitària estatal.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

● Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

● Tècnic/a especialista en laboratori.

● Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació.

● Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.

● Delegat/a comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

1.1. Competències professionals.

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a

continuació:

a. Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, realitzant el control d'existències segons

els procediments establerts.

b. Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i distribuir-les en

relació amb les demandes clíniques i / o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg

del procés.

c. Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.

d. Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.

e. Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i

seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.

2



f. Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les

aplicacions informàtiques.

g. Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els

protocols establerts.

h. Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, seguint els protocols

normalitzats de treball i complint les normes de qualitat.

i. Realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons els protocols de

seguretat i protecció ambiental.

j. Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de la determinació

sol·licitada.

k. Realitzar tècniques d'anàlisi hematològic, seguint els protocols establerts.

l. Assegurar el compliment de les normes i mesures de protecció ambiental i personal,

identificant la normativa aplicable.

m. Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements

científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva

formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les

tecnologies de la informació i la comunicació.

n. Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la

seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en

el dels membres de l'equip.

o. Organitzar i coordinar equips de treball i assegurar l'ús eficient dels recursos, amb

responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i

assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

p. Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat,

utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats,

i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu

treball o institució per a la què es treballi.

q. Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant

i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que

estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

r. Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de

«disseny per a tothom», en les activitats professionals incloses en els processos de

producció o prestació de serveis.

s. Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir

iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

t. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat

professional, incloent les relacionades amb el suport vital bàsic, amb responsabilitat social

aplicant principis ètics en els processos de salut i els protocols de gènere d'acord amb el que

estableix la legislació vigent , participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
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1.2. Formació complementària i cicles formatius afins.

Altres cicles de branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el CFGS de

Laboratori Clínic i Biomèdic, són:

- CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

- CFGS Audiologia protètica

- CFGS Dietètica

- CFGS Documentació i administració sanitàries

- CFGM Emergències sanitàries

- CFGM Farmàcia i parafarmàcia

- CFGS Higiene bucodental

- CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

- CFGS Ortopròtesi i productes de suport

- CFGS Pròtesis dentals

- CFGS Radioteràpia i dosimetria

- CFGS Salut ambiental

- CFGM Cures auxiliars d’infermeria

1.3. Accés a altres estudis.

La finalització d’aquests estudis permet accedir a:

- Batxillerat

- Estudis universitaris

2. Organització curricular.

2.1. Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.

Nivell: Formació Professional de Grau Superior.

Durada: 2.000 hores, distribuïdes en 2 cursos.

Formació en el centre educatiu: 1.551 hores.

Formació en centres de treball: 449 hores.

A continuació es presenta la relació que hi ha entre els Mòduls Professionals, les Unitats Formatives,

i les hores lectives.

● Els Mòduls Professionals (MP) marcats amb un asterisc (*) es desdoblaran al 100%.

● Les Unitats Formatives (UF) que marcades en blau  ( ) s’imparteixen en el segon curs.
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Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores Curs

01 Gestió de mostres biològiques* 165 UF1 Organització del sistema sanitari 33 1

UF2 Recollida, conservació i transport de
mostres biològiques

99 1

UF3 Prevenció de riscos en la manipulació
de productes químics i biològics

33 1

02 Tècniques generals de laboratori* 198 UF1 Tècniques potenciomètriques i de
separació de substàncies

132 1

UF2 Tècniques de microscòpia i
digitalització d’imatges

33 1

UF3 Control de qualitat al laboratori 33 1

03 Biologia molecular i citogenètica* 132 UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació 55 1

UF2 Tècniques de biologia molecular 77 1

04 Anàlisi bioquímic* 198 UF1 Tècniques del  laboratori de bioquímica 44 2

UF2 Anàlisis  bioquímiques dels
components metabòlics

88 2

UF3 Anàlisis bioquímiques en líquids
corporals, femtes i estudis especials

66 2

05 Microbiologia clínica* 132 UF1 Identificació dels grups bacterians 99 2

UF2 Identificació de fongs, paràsits i virus 33 2

06 Tècniques d’anàlisi hematològiques* 132 UF1 Tècniques d’anàlisi de les cèl·lules
sanguínies

66 1

UF2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia 33 1

UF3 Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits 33 1

07 Tècniques d’immunodiagnòstic* 99 UF1 Tècniques immunològiques 66 2

UF2 Malalties immunitàries 33 2

08 Fisiopatologia general 132 UF1 Fisiopatologia de l’organisme humà 88 1

UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari,
infeccions i neoplàsies.

44 2

09 Formació i orientació laboral 66 UF1 Incorporació al mon laboral 33 1

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 1

10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 2

11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic 231 UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic 231 2

12 Formació en centres de treball 449 UF1 Formació en centres de treball 449 2

2000
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2.2. Horari de classes. Equip docent.

EQUIP DOCENT 1r DE LABORATORI

Tutoria Roger Romero

M1: Gestió de mostres biològiques. (5+5 h) Roger Romero UF1,3
Àgueda Ribes UF2

M2: Tècniques generals de laboratori. (6+6 h) Olaya Llano, Roger Romero UF1
Roger Romero UF2,3

M3: Biologia molecular i citogenètica. (4+4 h) Maria Ibáñez

M6: Tècniques d’anàlisi hematològic. (4+4 h) Gemma Aguado

M8: Fisiopatologia general. (4 h) Susana Sánchez

M9: Formació i orientació laboral. (2 h) Sonia Mañas
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EQUIP DOCENT 2n DE LABORATORI

Tutoria Maria Ibáñez

M4: Anàlisis bioquímic. (4+4 h/4 h) Belén Notario UF1, UF2

Olaya Llano UF3

M5: Microbiologia clínica. (4+4 h) Lourdes Molina

M7: Tècniques d’immunodiagnòstic  (6 h) Maria Ibáñez

M10: Empresa i iniciativa emprenedora. (2 h) Sonia Mañas

M11: Projecte 1 (Dm, Dx, Dj): “Edició genètica”. (3 h) Maria Ibáñez

M11: Projecte 2 (Dm, Dx, Dj): “Laboratory: Behind the Scenes”. (3 h) Olaya Llano

M11: Projecte 3. (Dll, Dv): “Pedraforca Activa”. (1+1 h) Olaya Llano
Sonia Mañas

M11: Projecte de laboratori clínic i biomèdic 4. (Final de curs) (66 h) Tot l’equip docent

FCT - Formació en centres de treball. (449 h) Gemma Aguado
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2.3. Plans docents: Guia de cada Mòdul professional.

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascun dels mòduls que

s’imparteixen durant el curs amb els objectius generals, els continguts, els criteris d’avaluació i

qualificació i els instruments de recuperació de cada mòdul entre d’altres informacions.

Els podeu trobar recollits en el document corresponent, que se us proporcionarà des de la tutoria o

podreu trobar a la pàgina web de l’institut.

2.4. Llibres de text del cicle.

● MP5: Microbiología Clínica

Títol: Microbiología Clínica Ed: Altamar ISBN: 9788416415243

Autors: B. Hernández; M.T. Corcuera; F. Gómez; P. Domínguez; F. Simón; M.I. Lorenzo.

Llengua: Castellà

● MP9: Formació i orientació laboral (FOL)

Títol: Formació i Orientació Laboral 360º Ed: EDITEX ISBN: 9788413219943

Autors: Calda, M. E, Hidalgo, M. L. Llengua: Català

● MP10: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

Títol: Empresa i iniciativa emprenedora 360º Ed: EDITEX ISBN: 9788413218649

Autors: Calda, M. E, Hidalgo, M. L. Llengua: Català

3. La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT).

La informació general referent a la Formació en Centres de Treball la pots trobar a la "Guia de

l'alumnat de Cicles Formatius. Generalitats de centre", que també se us proporcionarà des de la

tutoria o podreu trobar a la pàgina web de l’institut.

A continuació trobaràs les especificacions del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic.

A més de totes les condicions generals s’afegeix l’obligatorietat de tenir el CALENDARI DE

VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (hepatitis B, tètanus, i covid). Algunes empreses

demanen vacunes addicionals (hepatitis A, varicel·la, xarampió, grip estacional....).

La formació en centres de treball en el cicle formatiu de Laboratori clínic i biomèdic es duu a terme

de manera intensiva, al llarg del segon curs, de dimarts a dijous (dies en què l’alumnat no assisteix a

l’institut), i s’ofereix en dos torns:

- Primer torn: des de l’1 de setembre a mitjans de gener.

- Segon torn: des de mitjans de gener a mitjans de maig.
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De tota manera però, i per poder assolir les hores mínimes d’FCT que marca el currículum (449 h),

les pràctiques es poden començar al juny-juliol del primer curs, o bé es buscaran altres possibilitats

(4 hores diàries, simultànies amb les classes, en horari de tarda).

En casos excepcionals, i amb el vist-i-plau del tutor/a, es poden autoritzar altres calendaris i

temporalitzacions de les pràctiques.

L’alumnat (encara que estigui fent pràctiques) assisteix a classe a l’institut els dilluns i els divendres

al llarg de tot el curs.

4. Avaluació del Cicle formatiu.

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de cicles formatius és continuada, integrada en el procés

d’aprenentatge, té en compte l’organització modular i es fa per Mòduls/Unitats Formatives.

A l’inici del curs, el professorat, coordinat pel tutor, informarà l’alumnat dels continguts del

currículum formatiu, l’estructura dels Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals

de cada Mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i superació

del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:

- l’assistència regular a les classes i

- el seguiment i compliment de les activitats dels diferents mòduls.

L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada, per Unitats Formatives (UF). Per a poder

aprovar la UF s’haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5.

4.1. Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions.

En el transcurs de cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’avaluació, la primera es

desenvolupa al llarg de tot el curs i culmina a primers de juny, mentre que la segona es duu a terme

a mitjans/finals de juny. Els Mòduls/UFs suspesos en la primera convocatòria es poden recuperar a

la segona convocatòria.

En la primera convocatòria es fan tres sessions d’avaluació trimestrals, que només comporten

associada una nota si s’ha acabat la UF. Si no s’ha acabat la UF, es lliurarà un document informatiu,

per tal que l’alumnat tingui una idea orientativa de quin és el seu grau d’assoliment de la matèria.

És obligació de l’alumnat conèixer exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho.

La matèria es considerarà recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui, com a mínim, de 5.

Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar Mòduls/UF pendents,

en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.
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Els Mòduls/UF superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la

modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir Mòduls/UF ja superats

per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries

ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

4.2. Criteris d'avaluació i qualificació dels Mòduls. Càlcul de la qualificació final del
cicle.

L'avaluació dels Mòduls/UF lectius es qualificarà amb una nota de l'1 al 10, sense decimals. Es

consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

Els criteris d’avaluació queden definits al “Pla docent” de cada mòdul. Allà s’especifiquen els criteris

d’avaluació i de qualificació, i la distribució del percentatge de la qualificació, a més d’altres

informacions.

L’alumnat rebrà trimestralment

- Un butlletí amb les qualificacions finals dels Mòduls/UF acabats.

- Un butlletí amb les qualificacions provisionals i orientatives de les UFs no acabades.

S’aplicaran els criteris d’avaluació segons les UF cursades i es considerarà aprovat quan l’alumnat

obtingui, com a mínim, una qualificació de 5 punts en la matèria impartida i avaluada. En cas

contrari, menys de 5, la qualificació constarà suspesa.

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions

de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d'aquestes

d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent (veure pla docent respectiu).

Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals o UF tinguin qualificació positiva i

cal, a més, haver obtingut la valoració de "apte" en el mòdul FCT. La qualificació final del cicle

s'expressarà amb dues xifres decimals.
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4.3. Criteris d'avaluació i qualificació del Mòdul de Projecte.

El Mòdul de Projecte (MP11) se subdivideix en 4 blocs, que s'imparteixen al llarg del segon curs del

cicle de la següent manera:

● P1: “Edició genètica”. Durada semestral.

● P2: “Laboratory: Behind the scenes”. Durada semestral.

● P3: “Pedraforca Activa”. Durada anual.

● PF: Intensiu. Realització a final de curs.

Els grups del mòdul de projecte seran de 3 persones. A cada projecte, els integrants del grup seran

diferents.

Avaluació:

Per superar l’MP11 cal superar independentment els 4 projectes/blocs que l’integren amb una nota

igual o superior a 5.

En cas de suspendre algun d’aquests projectes/blocs, es farà una recuperació durant la convocatòria

ordinària, segons s’estableix al Pla Docent.

Criteris d’avaluació:

- Coavaluació (rúbrica producte final): 5%.

- Autoavaluació (rúbrica producte final): 5%.

- Seguiment de les tasques quinzenal: 10%.

- Avaluació docent (a criteri de cada projecte): 80%

La qualificació del mòdul de projecte serà la nota ponderada dels diferents projectes que s’hauran

dut a terme al llarg del curs, i es calcularà de la forma següent:

QM11= QP1 x 0,21 + QP2 x 0,21 + QP3 x 0,29 + QPF x 0,29

En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà,

col·legiadament, el Mòdul de Projecte de cada alumne/a. L'avaluació del mòdul és global, contínua i

integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de

cooperació del treball en equip.

Assistència:

L’MP11, com la resta de mòduls del cicle, és d'assistència obligatòria.

Per tal de tenir dret a la convocatòria ordinària es permetran fins a un 20% de faltes d'assistència en

cada projecte/bloc. En cas de superar-se aquest percentatge de faltes, el projecte/bloc quedarà

suspès, i quedarà pendent de superar aquest projecte/bloc en recuperació ordinària.

Si l’alumnat falta més del 20% d’hores del total del mòdul, haurà de presentar-se a la segona

convocatòria de tot el mòdul.
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5. Règim de semipresencialitat.

Els següents mòduls s’ofereix el règim de semipresencialitat:

- M1

- M8

El professorat et donarà més detalls de les condicions per demanar aquesta semipresencialitat.

6. Normativa específica del Departament de Sanitat.

6.1. Mesures bàsiques d’higiene durant les pràctiques al laboratori.

1. Cal rentar-se les mans en entrar al laboratori i també en sortir.

2. No es podrà realitzar cap tasca al laboratori si l’alumnat no porta l’uniforme, el calçat i els

equips de protecció individual (EPIs). A més, aquests hauran d’estar en perfectes condicions.

En el cas que l’alumnat no porti aquest uniforme personal en condicions adequades de cap

manera farà la pràctica i pot ser expulsat de l’aula.

3. Amb els guants posats, caldrà evitar tocar-se la cara, els cabells, l’ordinador, escriure a la

llibreta…

4. L’alumnat portarà el cabell recollit, i les ungles netes i curtes. En cas de portar mocador, cal

subjectar-lo de manera que no caigui per les espatlles ni que en pengi cap punta. Com a

alternativa, es pot utilitzar un barret de quiròfan per al cabell llarg.

5. No se sortirà del laboratori ni del centre amb l’uniforme posat.

6. No es portaran joies durant les pràctiques.

7. El calçat que es dugui al laboratori ha de ser còmode, tancat i sense taló, i s’evitarà roba de

carrer que s’arrossegui per terra (pantalons...).

6.2. Ordre/higiene dels espais.

1. Al laboratori/taller no es pot menjar ni beure.

2. Les motxilles i jaquetes s’han de guardar a l’armari del laboratori/taller destinat a aquest ús.

En cas de no disposar-ne, es guardaran a la taquilla o a l’aula. Si han d’estar al laboratori, cal

col·locar-les  de manera que no entorpeixin la feina.

3. Abans de començar la sessió, caldrà guardar el material net i sec de sessions anteriors.

4. Per poder començar a treballar s’haurà de preparar la superfície de treball: caldrà

assegurar-se que la taula està neta, i cobrir la superfície de treball amb un full de paper de

filtre.

5. Al final de la sessió, tot ha de quedar ben net i ordenat; si s’ha retolat qualsevol material

amb retolador permanent, caldrà eliminar les marques amb alcohol. Si s’han utilitzat

materials o aparells d’un altre laboratori, caldrà  retornar-los.
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6. En guardar els reactius, caldrà comprovar que els flascons estiguin ben tancats, i que no

quedin residus de reactiu a les parets.

7. Si s’acaba un reactiu, caldrà comunicar-ho al docent responsable. Si s’acaba algun material

fungible o una bobina de paper de cel·lulosa, caldrà reposar-los.

8. Tots els reactius han d’estar ordenats segons la normativa de seguretat d’emmagatzematge

de productes químics. En acabar d’utilitzar aquests productes, caldrà tornar-los al seu lloc.

9. Abans de sortir del laboratori, caldrà comprovar que tots els aparells estan apagats i

desconnectats, que els Bunsens estan apagats, i les claus de pas del gas estan tancades.

10. Les estufes de cultiu NO s’hauran d’apagar, a no ser que el docent responsable indiqui el

contrari.

11. Després d’utilitzar les balances, caldrà apagar-les però NO desendollar-les.

6.3. Gestió de residus.

1. Utilitzar el paper de cel·lulosa només quan sigui necessari i no malgastar-lo (és car i

antiecològic).

2. Cal eliminar els residus de la següent manera:

a. Material trencat de vidre: s’ha de llençar al recipient ubicat al passadís, i cal anotar-lo

als fulls que hi ha al laboratori.

b. Residus contaminats amb fluids biològics punxants o tallants, i tubs de sang: s’han de

llençar als contenidors especials (grocs). Els residus no han de sobresortir de la boca del

contenidor. El contenidor de residus biològics ha d’estar tancat (de forma no permanent)

quan no s’utilitza, per tal d’evitar possibles vessaments accidentals. Una vegada ple,

caldrà tancar-lo definitivament, deixar-lo a la sala de l’autoclau, i substituir-lo per un de

nou.

c. Residus químics: s’han d’eliminar en recipients tancats on caldrà identificar tant el tipus

de residu com qui l’ha generat. Aquests recipients s’emmagatzemaran en els armaris de

productes químics del Laboratori 1, o bé a l’armari d’inflamables, en cas que sigui un

producte inflamable.

d. Resta de residus: s’han d’eliminar a les escombraries convencionals, com a residu

assimilable a urbà.

6.4. Procediments de treball.

1. L’alumnat només manipularà el material que correspongui a la pràctica, sota supervisió del

professorat i seguint les indicacions d’aquest.

2. El material utilitzat per impartir els mòduls i fer les pràctiques mai serà d’ús ni administració

personal.

3. Està prohibit l’ús de qualsevol aparell electrònic que no estigui directament relacionat amb

els mòduls, com ara càmeres, mòbils, reproductors d’àudio…
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4. Es recorda que el telèfon mòbil ha de romandre a la taquilla o a la bossa, apagat o en silenci.

Si l’alumne necessita consultar-lo només ho podrà fer a l’hora del descans, excepte en casos

excepcionals en què el professorat ho permeti. En cap cas s’utilitzaran els endolls del centre

per carregar-lo.

6.5.  Actitud.

1. L’alumnat haurà de presentar una actitud d’igualtat davant les diferències socioculturals i les

diferents maneres de pensar.

2. L’alumnat parlarà de forma acurada, amable i respectuosa amb els seus companys,

professorat i els usuaris del centre, utilitzant un to de veu mig, sense cridar en cap cas, ni fer

soroll. Presentarà una actitud positiva en la forma d’encarar els esdeveniments.

3. Si l’alumnat no demostra una actitud professional, respectuosa i correcta pot donar lloc a no

realitzar la formació en centres de treball, fins que no es constati la millora d’aquesta actitud

a criteri de l’equip docent.

4. L’alumnat no anirà amunt i avall del taller/laboratori sense necessitat.

6.6. Material necessari per l’alumnat del CFGS de Laboratori clínic i biomèdic.

1. Guants

2. Bata

3. Ulleres de seguretat

4. Pinces

5. Espàtula

6. Tisores

7. Pre-pipeta o pera de goma (mida mitjana)

8. Portaobjectes esmerilats i bisellats

9. Cobreobjectes

10. Lupa

11. Calculadora científica.

12. Retoladors indelebles (Mitjà i fi)

13. Capsa de mocadors de paper

14. Capsa per guardar preparacions (portaobjectes)

Recorda: A qui t’has d’adreçar?

En el cas que es generi qualsevol conflicte o qüestió, en el grup o individualment, cal tenir en

compte que us heu de dirigir sempre en primer lloc al tutor/a.

Ell/a serà qui ho resoldrà o us adreçarà a la persona adient.

Que tinguis un bon curs!!!
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Pla Docent Mòdul professional 1: GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES

Curs 2022-2023

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  MP01 - Gestió de mostres biològiques CODI: SAE0

HORES TOTALS: 166h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 5 CURS: 1r CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

Professorat: Àgueda Ribes i Roger Romero

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Utilitzar aplicacions informàtiques per a emplenar la documentació de gestió.

2. Aplicar tècniques de control d'existències per organitzar i gestionar l'àrea de treball.

3. Reconèixer les variables que influeixen en l'obtenció, conservació i distribució de mostres aplicant

procediments normalitzats de treball i tècniques de suport vital bàsic en la fase preanalítica

4. Aplicar protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.

5. Emplenar la documentació relacionada amb el processament de les mostres, segons els

procediments de codificació i registre, per assegurar la traçabilitat.

6. Aplicar procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.

7. Realitzar operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l'anàlisi.

8. Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i

fiabilitat dels resultats.

9. Reconèixer programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionant-los amb el

processat de resultats analítics i d'organització, per realitzar el control i registre de resultats en la

fase post-analítica.

10. Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de

diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i

resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

11. Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en

grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball i assegurar l'ús eficient dels

recursos.

12. Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre,

a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de

comunicació.

13. Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant

mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos

de treball, per garantir entorns segurs.
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14. Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés

d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i

millorar procediments de gestió de qualitat.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Organització del sistema sanitàri 33 17/01/2023 02/06/2023 2

UF2.Recollida, conservació i transport de mostres

biològiques

99 07/09/2022 02/06/2023 3

UF3.Prevenció de riscos en la manipulació de productes

químics i biològics

33 07/09/2022 16/01/2023 2

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Organització del sistema sanitari (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1.L’entorn sanitari: salut pública i comunitària 1 13 35

2.Salut pública i comunitària 1 5 15

3.Nivells assistencials de salut 1 10 25

4.Economia i documentació sanitària 2 10 25

UF2. Recollida, Conservació i Transport de mostres biològiques (99h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Mostres biològiques i anàlisis clíniques 1, 2 14 15

2.Conservació, emmagatzematge, transport i tramesa de

mostres

4 7 6

3.Mostres de sang 1, 2, 4, 1A 18 20

4.Mostres d’orina 1, 2, 4 8 10
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5.Mostres d’origen digestiu 1, 2, 4 8 10

6.Mostres de l’aparell reproductor masculí i femení 1, 2, 4, 1A 10 12

7.Mostres del tracte respiratori 1, 2 8 6

8.Mostres de lesions cutànies i d'exsudats 1, 2, 4 6 6

9.Mostres obtingudes mitjançant procediments

invasius/quirúrgics

1 ,3, 4 14 10

10.Investigació biomèdica 3, 4 ,1A 6 5

AAnglès

UF3. Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Seguretat al laboratori 1 10 30

2.Prevenció de riscos físics 1 10 30

3.Prevenció de riscos biològics i químics 1 13 40

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Les 5 hores setmanals del MP01 estan distribuïdes en 2 blocs: un bloc de 2 hrs (UF1 i UF3) i un altre bloc de

3 hrs (UF2).

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

● Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser

possible, les classes de teoria s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l’última sessió i

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de

l’alumnat.

● Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.

● Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.

● Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions PowerPoint i

xarxa Internet.
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● Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el

tema, observació de vídeos, etc.

● Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,

com d’algun altre d’interès a la classe.

● L’alumne anotarà al quadern de treball les activitats realitzades tant a l’aula com al laboratori.

● S’utilitzarà la plataforma virtual d'ensenyament-aprenentatge Moodle i/o Classroom per fer el

seguiment del MP01.

● El docent utilitzarà el servei de correu electrònic Gmail per comunicar-se amb l’alaumnat. Per tant,

cal que l’alumne pugui rebre notificacions de correu electrònic.

4.1.- SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a persones que no

poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol

altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada

situació:

1 - Situació: treball com a assalariat.

Informe de vida laboral emès per la TGSS.

Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom

Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques

Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.

Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar

Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la meitat de les

hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per aquesta UF.

El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es

convinguin.

Cal que l’alumne realitze de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el professor considere

oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic, de les sessions a les quals ha

d’assistir.

Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial.
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4.2.- INCORPORACIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA (GEP)

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en

la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest mòdul formatiu s'han dissenyat tasques que incorporen

l’anglès per accedir al contingut d’algunes de les activitats d’ensenyament-aprenenetge, així com per a

millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.

- Tasca englobada en la UF2_A3 (Mostres de sang): “Phlebotomy”

- Tasca englobada en la UF2_A6 (Mostres de l’aparell reproductor masculí i femení): “Semen

Collection Instructions”

- Tasca englobada en la UF2_A10 (Investigació biomèdica): “Why use the zebrafish in reserch?”

- Ús de figures, esquemes, vídeos i altres recursos en llengua anglesa com a complement al material

elaborat per la docent

- Video British Heart Foundation - Vinnie Jones' hard and fast Hands-only CPR, desprès d’explicar als

alumnes la RCP (Reanimació Cardio pulmonar)

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

Per tal d’avaluar la UF1 i UF3 es tindrà en compte:

➢ Proves escrites: 60%

➢ Tasques (activitats específiques, lectures, presentacions, ...): 30%. Per puntuar el treball es tindrà en

compte: que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entreguin

el dia marcat.

➢ Qüestionaris/activitats de classe: 10%
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La nota de la UF2 considerarà:

➢ Proves escrites/qüestionaris i/o pràctiques: 60%. Com a criteri general, cada AEA tindrà un examen

mínim, però es considerarà l’opció d’agrupar diverses AEA en un única prova o, per contra,

desglossar l’AEA en diversos exàmens.

➢ Tasques (activitats de recerca, lectures, activitats relacionades amb l’explicació del docent,

presentacions ...): 30%. Per puntuar el treball es tindrà en compte:

● Que estigui complert (totes les preguntes contestades)

● Que tingui una bona presentació (portada, índex, no faltes d’ortografia,

bibliografia/webgrafia)

● Que s’entregui el dia marcat

➢ Altres: 10 %. Edpuzzle, Kahoots, qüestionaris d’assoliment...

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues.

La qualificació màxima de les recuperacions ordinàries serà un 5.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.
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● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les xxxx unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP01 = 0.20·QUF1 + 0.60·QUF2 + 0.20·QUF3

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Plataforma digital: Google Classroom o Moodle

● Dossier de tasques

● Presentacions elaborades pel professorat

● Quadern de laboratori

● Guions de pràctiques

Documentals i/o pel·lícules de contingut científic

Bibliografia-Webgrafia:

La relació d'obres/exemplars i links que figuren en aquest apartat són de consulta i orientatius tant per al

docent com per l'alumnat:

● Llibre de text: “Gestión de muestras biològicas”. Ed. Altamar.

● Gestión de muestras biológicas. Ed. Síntesis.

● Manual para Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico. Módulo I. Editorial Medica

Panaamericana

● Llibre de text: “Fundamentos y Técnicas de Análisis Bioquímico”. Ed. Paraninfo

● Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht): https://www.insst.es/

8.-SORTIDES:

Per determinar
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Pla Docent Mòdul professional 2: TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI

Curs 2022-2023

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  MP02 – Tècniques generals al laboratori CODI: SAE0

HORES TOTALS: 165h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 5 CURS: 1r CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

Professorat: Olaya Llano i Roger Romero

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Aplica protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.
2. Prepara reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.
3. Aplica procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.
4. Realitza operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l’anàlisi.
5. Valida les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i
fiabilitat dels resultats
6. Selecciona tècniques estandarditzades en funció de la determinació que cal realitzar

7. Reconeix programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionant-los amb el processat de

resultats analítics i d'organització, per a realitzar el control i registre de resultats en la fase post-analítica.

8. Pren decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent
àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d’equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents
situacions, problemes o contingències.
9. Aplica estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la
finalitat ia les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.
10. Avalua situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures
de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els procesos de treball, per
garantir entorns segurs.
11. Identifica i aplica paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge,
per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de
gestió de qualitat.
12. Analitza i utilitza els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l’evolució científica,
tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir
l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
13. Desenvolupa la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els
processos i en l'organització del treball i de la vida personal.
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2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Tècniques potenciomètriques i de separació de

substàncies

132 07/09/2022 02/06/2023 4

UF2.Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges 33 07/09/2022 16/01/2023 2

UF3.Control de qualitat al laboratori 33 17/01/2023 02/06/2023 2

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies (132h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA Hores % de la nota final

1. Classificació i utilització de materials 1 16 12,5

2. Realització de dissolucions i dilucions 2 34 25

3. Aplicació de procediments potenciomètrics 3 32 25

4. Aplicació de protocols de seguretat i prevenció de riscos 4 16 12,5

5. Aplicació de procediments de separació de substàncies 5 32 25

UF2. Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA Hores % de la nota final

1. El microscopi òptic i compost 1 18 60

2. Tècniques especials de microscòpia i digitalització

d’imatges

1 15 40
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UF3. Control de qualitat al laboratori (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA Hores % de la nota final

1. Eines estadístiques en la valoració de resultats 1, 2 17 50

2. La qualitat al laboratori 2 16 50

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

● Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’iniciaran amb una explicació de la unitat formativa per
part del/a professor/a amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines audiovisuals informàtiques.

● Es resoldran a l’aula problemes i activitats relatives al contingut que s’està tractant, i es proposaran
activitats complementàries avaluables i no avaluables per tal que l’alumne pugui reforçar els
aprenentatges tractats a l’aula.

● Es faran pràctiques complementàries al laboratori on l’alumne realitzarà procediments que
garantiran l’assoliment de les competències relacionades amb aquest mòdul.

● El material documental que necessita l’alumne es podrà localitzar al moodle en totes tres UFs. En
aquesta(es) mateixa(es) aplicació(ns) l’alumne podrà entregar les activitats i resoldre alguns dels
qüestionaris avaluables dels temes tractats.

● Tanmateix, en la mesura del possible, s’organitzaran sortides extracentre on es rebrà informació “in
situ” de diferents procediments i tècniques relacionades amb continguts específics del mòdul però
que requereixen un equips i instrumental específic i d’elevat cost econòmic no assumible pel centre
docent.

● Quan el professor ho requereixi l’alumne/a haurà d’elaborar informes de les pràctiques
desenvolupades, qüestionaris sobre els continguts teòrics i pràctics, així com un dossier dels
exercicis encomanats, que seran avaluats.

4.1.- SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul no disposa de la modalitat de semipresencialitat atès al caràcter pràctic de les seves UFs.
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5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

Per tal d’avaluar la UF1 es tindrà en compte:

➢ Proves escrites i/o pràctiques: 80%

➢ Pràctiques: 10%

➢ Exercicis/Qüestionaris: 10%

I per avaluar les UF2 i UF3 es tindrà en compte:

➢ Proves escrites i/o pràctiques: 70%

➢ Pràctiques: 20%

➢ Exercicis/Qüestionaris: 10%

Avaluació de les unitats formatives

La nota final (mitjana ponderada de les diferents AEA, vegeu quadre següent) ha de ser superior a 5. Per

poder fer la mitjana ponderada totes les AEA han d’estar aprovats. Si alguna AEA ha obtingut una nota entre

4,5 i 5 es podrà considerar aprovat sempre que es compleixin els següents requisits:

● La nota final de la UF (mitjana ponderada de les diferents AEA) és superior a 5.

● Les hores de les AEA amb nota inferior a 5 no superen el 40% de les hores impartides.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues.

La qualificació màxima de les recuperacions ordinàries serà un 5.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.
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Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP01 = 0,66·QUF1 + 0,17·QUF2 + 0,17·QUF3

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment del mòdul:

Plataforma digital: Moodle

● Dossier d’apunts i exercicis

● Presentacions elaborades pel professorat

● Guions de pràctiques

● Videos i altra material de suport audiovisual.

Material de laboratori:

● L’alumne haurà de portar cert material de laboratori per tal de dur a terme les pràctiques com bata,

guants, ulleres, etc. El llistat de material a portar serà facilitat a l’inici de curs.

8.-SORTIDES:

Per determinar al llarg del curs.
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Pla Docent Mòdul professional 3: Biologia molecular i citogenètic   Curs 2022-23

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  Biologia molecular i citogenètica CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4 CURS: 2n

Professorat: Maria Ibáñez Trullén

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Realitzar operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l'anàlisi.

2. Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i

fiabilitat dels resultats.

3. Seleccionar els mètodes d'anàlisi cromosòmic, en funció del tipus de mostra i determinació, per

aplicar tècniques d'anàlisi genètica.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF2. Tècniques de biologia molecular 77 7/9/22 17/2/23 4

UF1. Citogenètica i tècniques d´hibridació 55 20/2/23 2/6/23 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Citogenètica i tècniques d’hibridació ( 55h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1. El laboratori de citogenètica 1 3 5,4

2. Tècnica asèptica 1 3 5,4

3. Introducció als cultius cel·lulars 2 4 7,3

4. Treballar amb cultius 2 12 21

5. Conceptes bàsics d’anàlisi cromosòmica 3 4 7,2
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6. Tècnica d’obtenció de cariotip 3 9 16,4

7. Nomenclatura i anomalies citogenètiques 3 3 5,5

8. Diagnòstic prenatal, citogenètica i càncer 3 2 3,6

9. Introducció a la hibridació d’àcids nucleics 4 5 9,1

10. Tècniques d’hibridació 4 8 14,5

11. Aplicacions de les tècniques d’hibridació 4 3 5,4

UF2. Tècniques de biologia molecular (77h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. El laboratori de biologia molecular 1 3 3,9

2. Treballar al laboratori de biologia molecular 1 3 3,9

3. Estructura i propietats dels àcids nucleics 2 4 5,2

4. Funcions dels àcids nucleics i organització del

genoma humà

2 4 5,2

5. Enzims relacionats amb els àcids nucleics.

Mutacions i polimorfismes

2 4 5,2

6. Tècniques d’extracció i purificació d’àcids nucleics 2 10 10,4

7. Emmagatzematge d’àcids nucleics. Control de

qualitat

2 5 5,2

8. Tècnica de PCR i variants 3 14 18,2

9. Visualització i interpretació de resultats 3 10 10,4

10. Visualització i interpretació de resultats 3 10 10,4

11. Tecnologia RNA 3 3 3,9

12. Aplicacions de la PCR 3 3 3,9

13. Clonatge 4 6 7,8

14. Bioinformàtica 4 3 3,9
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15. Seqüenciació 4 4 5,2

16. Aplicacions dels mètodes de clonatge i seqüenciació 4 1 1,3

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

La metodologia que es farà servir en el desenvolupament de la matèria/ mòdul es recull a continuació,

encara que dependrà dels continguts que s’expliquen en cada moment, així com del seguiment, dificultat

i assimilació de continguts que s’observi al llarg de les classes. Aquest mòdul consta de classes teòriques i

de classes pràctiques. Aquesta divisió és merament per qüestions d’espai , ja que el mòdul és

eminentment pràctic:

- Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i

finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible,

facilitaran la participació i la discussió en grup. Es promourà l’ús de les noves tecnologies així com

la lectura d’articles científics rellevants, visualització de vídeos o qualsevol altre material en

format electrònic i digital.

- Les classes pràctiques tindran una introducció prèvia en les sessions teòriques, a menys que la

professora decideixi invertir aquest format per qüestions didactico- metodològiques. Això no

obstant, s’iniciaran amb l’explicació completa dels detalls de la pràctica. En finalitzar aquesta, hi

haurà una posta en comú que comprendrà la discussió i resolució de les qüestions plantejades al

llarg de la sessió. Les pràctiques es realitzaran al laboratori d’assaigs en grups d’alumnes del

nombre que es consideri adient. Per tal de realitzar les sessions pràctiques s’utilitzarà un protocol

que l’alumnat haurà de llegir obligatòriament abans de la realització de la pràctica. Cada alumne

haurà de portar a les sessions pràctiques la seva pròpia bata i el material. L’alumnat que, arribada

la primera setmana d’octubre no porti el material adient i la bata, veurà reflectit aquest fet a les

seves qualificacions i pot ser vetat de l’ús de les instal·lacions del laboratori, per seguretat al

laboratori. Per a cada pràctica, caldrà realitzar un informe de pràctiques i lliurar-lo en el termini

establert.

Els coneixements d'algunes parts del temari hauran de ser objecte d'aprofundiment per part dels/les

estudiants, mitjançant aprenentatge autònom. Per facilitar aquesta tasca es proporcionarà informació

sobre localitzacions en llibres de text, pàgines web, articles científics relacionats amb el tema…

Organització i seguiment del mòdul

- L’alumnat és responsable d’anotar al seu quadern de treball els apunts de les sessions i les

activitats realitzades tant a l’aula com al laboratori.

- La professora utilitzarà la plataforma Moodle per a impartir aquest mòdul i podrà utilitzar el

correu gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions

de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne estigui donat d’alta i inscrit al Moodle del curs i
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que pugui rebre notificacions de correu electrònic i el consulti assíduament.

Actitud

Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com

d’algun altre d’interès a la classe.

- No es toleraran actituds de mancança de respecte als companys/es i professors/es per

qüestions de diversitat  funcional i/o cultural o qualsevol altra tipus de discriminació.

L’alumne/a ha de complir l’horari i ser puntual a les classes. Les classes són d’assistència obligatòria. La

impuntualitat serà sancionada. L’acumulació de tres retards comportarà una falta d’assistència. En cas

de blocs de classe/laboratori que durin més d’una hora, l’alumnat podrà entrar a la següent hora en cas

de retard, sempre tenint en compte que l’alumnat pot veure penalitzat la falta d’assistència i,

conseqüentment, és responsabilitat de l’alumne/a posar-se al dia del què s’ha fet. Queda a criteri de la

professora la recuperació parcial o total de les activitats realitzades a l’aula/laboratori mitjançant

activitats i/o exàmens. Cal recordar que el mòdul és de caràcter presencial i que seguint les normes de

centre, l’alumnat que superi el 20% d’absències no podrà acollir-se al sistema d’avaluació contínua.

Competència anglesa

Donat que des del curs 2019-20 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup

Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en

llengües estrangeres), s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’alguns

dels nuclis formatius per tal de millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

En la primera sessió es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

- Proves escrites

- Informes de pràctiques (s’entreguen a través de Moodle)

- Activitats de classe (s’entreguen a través de Moodle)

- Activitats autònomes o treballs (s’entreguen a través de Moodle)

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.
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Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les UFs que l’integren. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obtindrà segons la següent ponderació:

QMP = 0,39·QUF1 + 0,61·QUF2

La nota global del MP s’obtindrà de la mitja ponderada de les UFs, sempre que aquestes tinguin una nota

igual o superior a 5.

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

El present mòdul no requereix llibre de text de forma obligatòria però, com a llibre de consulta, l’alumnat

pot utilitzar el llibre Biologia molecular i citogenètica de l’editorial Altamar.
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8.-SORTIDES:

El mòdul 3 no compta amb sortides específiques del contingut de l’assignatura tot i que es beneficia de la

sortida al Laboratori de Referència de Catalunya, on es visita la secció de diagnòstic molecular.
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Pla Docent Mòdul professional MP4: Anàlisi Bioquímic   Curs 2022/23

CICLE: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: CODI: SAE0

HORES TOTALS: 198h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 6 CURS: 2n

Professorat: Olaya Llano, Belén Notario

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Reconèixer la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d'alteració morfològica i analítica.

2. Aplicar protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.

3. Emplenar la documentació relacionada amb el processament de les mostres, segons els

procediments de codificació i registre, per assegurar la traçabilitat.

4. Preparar reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.

5. Aplicar procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.

6. Realitzar operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l'anàlisi.

7. Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i

fiabilitat dels resultats.

8. Seleccionar tècniques estandarditzades en funció de la determinació que cal realitzar.

9. Aplicar procediments d'anàlisi bioquímic, per a realitzar determinacions.

10. Reconèixer programes informàtics de tractament de dades i de gestió, relacionant-los amb el

processat de resultats analítics i d'organització, per realitzar el control i registre de resultats en la

fase post-analítica.

11. Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de

diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i

resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

12. Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre,

a la finalitat i les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de

comunicació.

13. Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés

d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i

millorar procediments de gestió de qualitat.

14. Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,

tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de l'informació i la comunicació, per mantenir

l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

2.- UNITATS FORMATIVES

Mòdul 04- Anàlisi bioquímic
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Unitat Formativa Hores min Data inici Data final Hores setmana

UF1. Tècniques pròpies del laboratori de bioquímica 44 07/09/22 25/11/22 4

UF2. Anàlisis bioquímiques relacionades amb el

metabolisme dels principis immediats i d’altres

components metabòlics

88 26/11/22 02/06/23 4

UF3. Anàlisis bioquímiques en líquids corporals,

femtes i estudis especials

66 08/09/22

17/01/23

16/01/23

17/05/23

4

2n Curs / 1r torn 2n curs / 2n torn

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Tècniques pròpies del laboratori de bioquímica ( 44h)

RA Activitat d’Ensensenyament aprenentatge (AEA) Hores % de la nota final

1 AEA.- Espectrofotometria i altres tècniques de detecció de la radiació

electromagnètica

22 50%

1 AEA2.- Cromatografia 15 36%

1 AEA3.- Automatització i química seca 7 14%

UF2. Anàlisis bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels principis immediats i d’altres components

metabòlics (88h)

RA Activitat d’Ensensenyament aprenentatge (AEA) Hores % de la nota final

1
AEA1.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme de les

proteïnes
15 17%

4 AEA2.- Determinació enzimàtica 15 17%

1 AEA3.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels glúcids 15 17%

1 AEA4.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels lípids 15 17%

3
AEA5.- Magnituds bioquímiques relacionades amb els equilibris

hidroelectrolític i àcid-base
15 17%

2
AEA6.- Magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels

productes acabats
13 15%
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UF3. s Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especial (66h)- Segon curs

RA Activitat d’Ensensenyament aprenentatge (AEA) Hores % de la nota fina

1 AEA1.- Mostres d’orina 30 50%

2 AEA2.- Femtes i altres líquids 18 25%

3 AEA3.- Estudis especials 18 25%

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’iniciaran amb una explicació de la unitat formativa per part del

professor amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines audiovisuals i informàtiques.

Es resoldran a l’aula problemes i activitats relatives al contingut que s’està tractant, i es proposaran

activitats complementàries avaluables i no avaluables per tal que l’alumne pugui reforçar els aprenentatges

tractats a l’aula.

Es faran pràctiques complementàries al laboratori on l’alumne realitzarà procediments que garantiran

l’assoliment de les competències relacionades amb aquest mòdul.

El material documental que necessita l’alumne es podrà localitzar al moodle/google classroom adscrit al

mòdul, o serà lliurat en format pdf a l’inici de cada AEA. En aquesta mateixa aplicació moodle, o bé

mitjançant el el google classroom del curs, l’alumne podrà entregar les activitats i resoldre els qüestionaris

avaluables dels temes tractats.

L’alumne/a haurà d’elaborar informes grupals o individuals, o respondre qüestionaris individuals referents a

les pràctiques desenvolupades, a requeriment dels professors; aquestes activitats  seran avaluades.

El/la professor/a podrà utilitzar el correu gmail per comunicar als alumnes informació sobre el

desenvolupament d’algunes sessions de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne pugui rebre

notificacions de correu electrònic.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació de lse AEA es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Per a avaluar una AEA es

tindran en compte:

1. Proves escrites i/o pràctiques (80% del pes porcentual de la nota de la AEA): com a norma general

cada AEA tindrà un control mínim, però per motius de durada, algunes AEA és poden agrupar en un

únic control.

2. Pràctiques: d'assistència obligatòria i lliurament d'informes o qüestionari. Les pràctiques seran

presencials. L’absència injustificada a una pràctica implicarà un 0 en la part proporcional d’aquesta
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pràctica. En cas de ser justificada la nota de la pràctica no ponderarà en la nota final de pràctiques

del nucli. L’alumnat haurà de fer qüestionaris o informes relacionats amb les pràctiques que tindran

un pes del 10% de la nota de la AEA

3. Qüestionaris (10%). Majoritàriament es faran de forma telemàtica (Moodle/GClassroom)

Per tal d’aprovar una AEA la nota final (mitjana ponderada de controls, pràctiques i exercicis) ha de ser

superior a 5.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

En cas que l’alumnat tingués pendent alguna AEA, aquest podrà ser recuperat en convocatòria ordinària

abans de la finalització de la UF. Es recupera la part pràctica, la part teòrica o ambdues, dels NF suspesos.

L’activitat recuperada serà qualificada amb un 5 (les restes de qualificacions es mantindran)

En el cas de que un alumne tingui pendents el 60% o més de les AEA haurà de recuperar la totalitat de la UF

en segona convocatòria.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar el professorat si es presentaran o no a l’examen de

segona convocatòria (recordeu que la presentació a la convocatòria és voluntària).

Si l’alumne decideix no presentar-se a segona convocatòria o continua suspenent es considerarà que la

totalitat de la UF està suspesa.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.
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● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives.

La qualificació final del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades

per separat totes les UF:

QMP = 0,23·QUF1 + 0,44·QUF2 +0,33·QUF3

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

● Documents, recursos, informacions diverses, instruccions, etc... ubicats al moodle del mòdul

professional, al drive/classroom, i a la guia de l’alumnat.

● Material de laboratori (tant aportat per l’alumne com propi del laboratori, segons consta a guia de

l’alumnat)

● Aplicatius informàtics/audiovisuals diversos (simulacions, vídeos, etc)

● Documents diversos (fitxes, manuals d’instruccions, prospectes, etc.)

8.-SORTIDES:

Hi ha proposades diferents activitats extracentre al llarg del curs en les que es treballaran continguts

relatius a aquest mòdul professional i d'altres. Les sortides estan per determinar i es concretaran al llarg del

curs.
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Pla Docent Mòdul professional 5: Microbiologia clínica i biomèdica   Curs 2022-23

CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  3 CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4h CURS: 2n curs

Professorat: Lourdes Molina Igual

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Aplica protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.

2. Preparar reactius pels diferents processos.

3. Fer els procediments d'anàlisi microbiològic i immunològic.

4. Afrontar i resoldre diferents situacions o problemes prenent decisions de forma
fonamentada, analitzant les variables que puguin influir, integrant sabers d'altres àmbits,
valorant els riscos i la possibilitat d'equivocar-se.

5. Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució
científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la
comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i
personals.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Identificació de grups bacterians. 99 7/09/22 24/03/23 4

UF2. Identificació de fongs, paràsits i virus. 33 27/04/23 02/06/23 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Identificació de grups bacterians. ( 99h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la

nota final

1.El laboratori de microbiologia clínica i les mesures de seguretat. 1 8 8%

2.Estructura dels bacteris i tècniques per observar-los. 2 16 16%

Mòdul MP5-Microbiologia clínica i biomèdica.
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3.Medis de cultiu. 3 16 16%

4.- L’aïllament dels bacteris 4 16 16%

5.- Protocols d’identificació bacteriana i proves de sensibilitat. 5 23 23%

6.-Mostres biològiques: protocols de treball en microbiologia clínica. 6 20 21%

UF2. Identificació de fongs, paràsits i virus ( 33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Els fongs i els paràsits. 1 21h 70%

2.Els virus 2 12h 30%

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’iniciaran amb una explicació de la unitat formativa per part del

professor amb l’ajuda, quan el tema ho requereixi, d’eines audiovisuals i informàtiques.

Es desenvoluparan activitats a l’aula relacionades al contingut que s’està tractant, i es proposaran d’altres

activitats complementàries avaluables i no avaluables per tal que l’alumne pugui reforçar els aprenentatges

treballats a l’aula.

Es faran pràctiques al laboratori i tasques complementàries on l’alumne realitzarà procediments que

garantiran l’assoliment de les competències relacionades amb aquest mòdul.

L’alumnat haurà d’elaborar informes grupals o individuals, o respondre qüestionaris individuals referents a

les pràctiques desenvolupades, a requeriment dels professors; aquestes activitats seran avaluades.

El material documental que necessita l’alumne es podrà localitzar al moodle del mòdul, o serà lliurat en

format pdf a l’inici de cada AEA. En aquesta mateixa aplicació moodle, l’alumne podrà entregar les activitats

sol·licitades.

El/la professor/a podrà utilitzar el correu gmail o les notificacions del Moodle per comunicar als alumnes

informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne

pugui rebre notificacions per correu electrònic i estigui pendent de forma regular.

Incorporació de la llengua anglesa:

Mòdul MP5-Microbiologia clínica i biomèdica.
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Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa a situacions professionals, s’han

dissenyat diferents tasques en anglès en algunes de les activitats d’ensenyament-aprenentatge proposades.

Per elaborar les tasques en llengua anglesa s’ha seguit la metodologia CLIL (Content Language Integrated

Learning)/AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua).

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

1- Proves escrites teòriques i/o pràctiques. 80%
Com a norma general, cada AEA tindrà una prova escrita de continguts teòrics o pràctics
treballats en classe. En certes activitats la prova pot ser procedimental.

2- Activitats de classe: Treballs, exposicions, qüestionaris, jocs... 15%

3- Pràctiques: d’assistència obligatòria i amb lliurament dels protocols o informes de pràctica
relacionat. 5%

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.
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La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP = 0,75·QUF1 + 0,25·QUF2

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Microbiologia clínica

Editorial Altamar

ISBN Llibre físic: 9788416415243; ISBN Llibre media: 9788416415373

8.-SORTIDES:

Pendents d’aprovació.
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Pla Docent Mòdul professional 6: Tècniques d’anàlisi hematològiques

Curs 22-23

CICLE: Laboratori clínic i biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  06 – Tècniques d’anàlisi hematològiques CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132 h. NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4 h. CURS: 1r

Professorat:  Gemma Aguado

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Situar l’alumnat dins el món de l’hematologia.

2. Entendre la necessitat del laboratori d’hematologia, integrat en un sistema de salut.

3. Donar una visió global de l’organització i el funcionament del laboratori d’hematologia. 

4. Garantir la seguretat i el control de qualitat davant la manipulació de material biològic.

5. Desglossar cadascun dels procediments i tècniques que es realitzen de forma rutinària en un
laboratori d’hematologia clıńica.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Forma va Hores totals Data inici Data final H/setmana

UF1. Tècniques d’anàlisi de la sèrie vermella, blanca i 
plaquetària.

66 7/09/2022 27/01/2023 4

UF2. Tècniques de valoració de l’hemostàsia. 33 30/01/2023 24/03/2023 4

UF3. Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits. 33 27/03/2023 2/06/2023 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1.  Tècniques d’anàlisi de la sèrie vermella, blanca i plaquetària ( 66 h.)

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1. Caracterís ques i components de la sang i hematopoesi. 1 9 14

2. Tècniques de nció. 1 10 15

3. Procés d'eritropoesi. 2 2 3

Mòdul 6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques.
CFGS Laboratori clínic i biomèdic.  Curs 22-23 .1
 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

 Ins tut Pedraforca 

4. Estructura i fisiologia eritrocitària. Paràmetres hematològics. 2, 4 17 26

5. Anèmies. 2 10 15

6. Procés de leucopoesi. 3 4 6

7. Aplicació de tècniques d'anàlisi de la sèrie blanca. 3, 4 6 9

8. Malal es neoplàsiques de la sang. 3 2 3

9. Trombopoesi i tècniques d'anàlisi de la sèrie plaquetària. 3 6 9

UF2. Tècniques de valoració de l’hemostàsia (33 h.)

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. Fisiologia de l’hemostàsia primària. 1 5 15

2. Proves de valoració de l’hemostàsia primària. 1 8,5 26

3. Alteracions de l’hemostàsia primària. 1 3 9

4. Fisiologia de l’hemostàsia secundària. 1 3 9

5. Proves de valoració de l’hemostàsia secundària. 1 11,5 35

6. Alteracions de l’hemostàsia secundària. 1 2 6

UF3. Grups sanguinis i Banc de Sang i Teixits (33 h.  )  

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. Grups sanguinis. 2 6,5 20

2. Determinació de grups sanguinis i compa bilitat sanguínia. 2 9 27

3. Reaccions transfusionals i patologies relacionades. 2 1 3

4. El Banc de Sang i Teixits. 1 1 3

5. La donació de sang. 1 6,5 20

6. Els derivats sanguinis. 1 9 27

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Mòdul 6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques.
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Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràc ques:

• Les  classes  són presencials,  d’assistència obligatòria.  Els  alumnes hauran de jus ficar  de  manera
adequada la seva absència.

• Les  sessions  teòriques es  realitzaran,  sempre que sigui  possible,  abans  de  les  classes  pràc ques
corresponents,  per  tal  d’introduir  i  treballar  els  conceptes  necessaris,  i  assegurar  un  millor
assoliment. Inclouran una exposició del tema per part del professorat. S’iniciaran amb un breu repàs
del que es va tractar a la sessió anterior, i finalitzaran amb un resum del que s’ha estat treballant.
Quan sigui convenient, es promourà la par cipació de l’alumnat.

• Algun dels temes tractats es podran complementar amb la lectura d’ar cles cien fics relacionats
amb el tema, visionat de vídeos…

• El professorat podrà u litzar el correu electrònic per comunicar-se amb l’alumnat, i disposarà d’un
“Moodle” on compar rà amb l’alumnat informació rela va al mòdul, i on es lliuraran les tasques
proposades.

• Les  pràc ques de  laboratori  es  faran,  habitualment,  en  parella,  a  par r  d’una  explicació  dels
fonaments teòrics del procediment i de les par cularitats del mètode emprat.

• Per realitzar les pràc ques, caldrà dur tot el material que es demana, especialment la bata, sense la
qual l’alumnat no podrà accedir al laboratori, i caldrà seguir la norma va específica del laboratori. El
límit per tenir tot el material necessari és el primer dia d’octubre.

• Les  pràc ques  realitzades  aniran  acompanyades  d’un  informe  de  laboratori  i  seran  avaluades  i
puntuades individualment. A cada informe hi haurà de constar: el nom de la pràc ca, els objec us,
els  fonaments  teòrics,  el  material  u litzat,  els  procediments,  els  resultats,  i  les  valoracions  o
conclusions que se’n puguin extreure. Els informes de pràc ques es lliuraran a través del “Moodle”.

• Donat  que,  des  del  curs  2015-16  l’Ins tut  Pedraforca  forma  part  del  programa  GEP  (Grup
Experimental  Plurilingüe),  mitjançant  l’enfocament  AICLE (Aprenentatge integrat  de  con ngut en
llengües estrangeres), s’u litzarà la llengua anglesa en alguna ac vitat del mòdul.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una prova d’avaluació inicial, en començar el mòdul per valorar el nivell de coneixements del
grup. Aquesta prova inicial no tindrà cap valor per la nota del mòdul.

Per tal de superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives.

Avaluació  de les Ac vitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera con nua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA
són:

 Proves escrites.

 Informes de pràc ques (que s’entreguen a través del “Moodle”)

 Ac vitats, treballs, presentacions... (que s’entreguen a través del “Moodle”)

Avaluació de les unitats forma ves

Mòdul 6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques.
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La nota final de la unitat Forma va serà la mitjana ponderada de les diferents AEA (veure quadre al punt 3).
No es farà mitjana amb aquelles AEA que nguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i
s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. S i l’alumne no recupera les AEA pendents,
no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.
Les unitats forma ves superades mantenen la qualificació.

Recuperació

L’alumnat  que  ngui  pendent  alguna  AEA,  haurà  de  recuperar-la  abans  de  finalització  de  la  UF.   Es
recuperarà la part pràc ca, la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que ngui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El  con ngut,  estructura  i  naturalesa  de  les  ac vitats  de  recuperació  de  segona  convocatòria  seran
semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o
superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

 Si l’alumnat té més d’un 20% de faltes al llarg de la UF, perdrà el dret a l’avaluació con nuada. Tot i
així, la prerroga va de concedir-li l’accés a la mateixa correspon al professor/a, prèvia valoració
global de l’alumne i la seva situació, i amb el vis plau de l’equip docent. 

 Es consideraran jus ficades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de
baixa  laboral,  fulls  d’ingressos  hospitalaris  i  informes  mèdics  on  es  recomani  repòs.  És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

 Les faltes han de ser jus ficades  en un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la data de
reincorporació al centre.

 En el cas que un alumne no pugui assis r a un examen amb causa jus ficada (jus ficant oficial) se li
realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per poder superar el Mòdul professional cal superar independentment cada una de les 3 unitats forma ves.
La quali icació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació, sempre que totes les
UF tinguin una quali icació igual o superior a 5:

QMP6 = 0,5·QUF1 + 0,25·QUF2 +0,25·QUF3

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Mòdul 6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques.
CFGS Laboratori clínic i biomèdic.  Curs 22-23 .4
 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

 Ins tut Pedraforca 

Material pel seguiment de l’assignatura:

Per poder fer les pràc ques és imprescindible portar bata i guants. A més, l’alumnat també haurà de dur
portaobjectes per fer les pràc ques d’extensions i ncions.

Bibliografia i webgrafia de suport:

• “Hematologia: Fundamento y aplicaciones clínicas”
Bernade e Rodak, George A. Fritsma, Elaine M. Keohane
Editorial médica Panamericana

• “Manual de Técnicas de laboratorio en hematología”
Joan Lluís Vives, Josep Lluís Aguilera
Editorial Masson

• “Manual prác co de hematología clínica”
Miguel A. Sanz, Enric Carreras
Editorial Antares

• “Técnicas de análisis hematológico”
Benjamín García Espinosa, Faus na Rubio Campal, M. Rosario Crespo González
Editorial Paraninfo

h p://griho2.udl.es/carles/medicina/
h p://atlas.gechem.org/
h p://www.siumed.edu/~dking2/intro/bldsmear.htm
h p://www.sehh.es/es/
h p://www.bloodmed.com/home/
h p://image.bloodline.net/category.html
h p://www.hematologyatlas.com/principalpage.htm

8.-SORTIDES:

Si és possible, es farà una sor da al BST.

Mòdul 6 - Tècniques d’anàlisi hematològiques.
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Pla Docent Mòdul professional M7: TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC Curs 22-23

CICLE: Laboratori clínic i biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  Tècniques d’immunodiagnòstic CODI: SAE0

HORES TOTALS: 99h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 6 CURS: Segon

Professorat: Maria Ibáñez

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Seleccionar tècniques estandarditzades en funció de la determinació que cal fer.

2. Aplicar procediments d'anàlisi immunològic per fer determinacions.

3. Reconèixer les variables que influeixen en l'obtenció, conservació i distribució de mostres aplicant

procediments normalitzats de treball i tècniques de suport vital bàsic en la fase preanalítica.

4. Preparar reactius segons les demandes del procés, mantenint-los en condicions òptimes.

5. Aplicar protocols per garantir la qualitat en totes les fases del procés analític.

6. Aplicar procediments de posada en marxa i manteniment per verificar el funcionament de l'equip.

7. Realitzar operacions fisicoquímiques per condicionar la mostra abans de l'anàlisi.

8. Validar les dades obtingudes, segons tècniques de tractament estadístic, per avaluar la coherència i

fiabilitat dels resultats.

9. Reconèixer la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d'alteració immunològica.

10. Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers

d'àmbits diferents i acceptant-ne els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre

diferents situacions, problemes o contingències.

11. Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en

grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball i assegurar l'ús eficient dels

recursos.

12. Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la

finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de

comunicació.

2.- UNITATS FORMATIVES

1r torn Hores totals Data inici Data final Hores

setmanals

UF1. Tècniques d’immunodiagnòstic 66 07/09/2022 17/11/2022 6

UF2.Malalties immunitàries 33 22/11/2022 12/01/2023 6

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic
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2n torn Hores totals Data inici Data final Hores

setmanals

UF1. Tècniques d’immunodiagnòstic 66 17/01/2023 30/03/2023 6

UF2.Malalties immunitàries 33 04/04/2023 18/05/2023 6

3.- UFs, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Tècniques immunològiques (66h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

NF1 Conceptes d’immunologia

AEA1: Introducció a la immunologia

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

secundàries, diferenciant els seus

fonaments.

9 14%

NF2 Les tècniques immunològiques. Tècniques basades

en reaccions antigen-anticòs secundàries

AEA1: Introducció a les tècniques

immunològiques secundàries. Tècniques

d’aglutinació

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

secundàries, diferenciant els seus

fonaments.

12 18%

NF2 Les tècniques immunològiques. Tècniques basades

en reaccions antigen-anticòs secundàries

AEA2: Tècniques immunològiques

secundàries: tècniques de precipitació i de

fixació del complement

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

secundàries, diferenciant els seus

fonaments.

15 22%

NF3 Tècniques basades en reaccions antigen-anticòs

primàries

AEA1:  Tècniques immunològiques primàries

amb marcadors enzimàtics.

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

primàries de marcatge diferenciant els

seus fonaments.

12 18%

NF3 Tècniques basades en reaccions antigen-anticòs

primàries

AEA2:  Tècniques immunològiques primàries

amb marcadors no enzimàtics

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

primàries de marcatge diferenciant els

seus fonaments.

9 14%

NF3 Tècniques basades en reaccions antigen-anticòs

primàries

AEA3:  Tècniques immunològiques primàries

de detecció en membrana

Aplica tècniques immunològiques

basades en reaccions antigen-anticòs

primàries de marcatge diferenciant els

seus fonaments.

9 14%

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic
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UF2. Malalties immunitàries (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

NF1 / AEA1:  Autoimmunitat i determinació

d’autoanticossos.

Detecta autoanticossos aplicant

tècniques per al diagnòstic de malalties

autoimmunitàries.

6 18%

NF2 / AEA1: Hipersensibilitat. Aplica tècniques d'estudi

d'hipersensibilitat, relacionant l'antigen

amb la tècnica a desenvolupar.

9 28+28%

NF3 / AEA1: Separació cel·lular i citometria de flux Aplica tècniques de citometria de flux,

realitzant el manteniment preventiu de

l'equip.

6 18%

NF4 / AEA1: Immunodeficiències Valora la funcionalitat de la immunitat

cel·lular, descrivint les tècniques de

cultiu cel·lular aplicables en cada cas.

6 18%

NF4 / AEA1:  Tècniques de tipificació de l’HLA i el seu ús

en el laboratori de diagnòstic.

Aplica estudis de tipificació HLA

identificant el polimorfisme del

complex

major d'histocompatibilitat.

6 18%

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

● Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica.

● Per tal de realitzar les sessions pràctiques es partirà d’un protocol amb les indicacions detallades.

Aquest serà proporcionat per part de la professora o l’elaboraran els i les alumnes.

Abans de les classes pràctiques l’alumnat haurà d’haver llegit el protocol. Les classes pràctiques

començaran amb un repàs i preguntes del protocol i després es procedirà a realitzar la pràctica.

● L’assistència a totes les sessions és obligatòria, tal i com es detalla a l’apartat “Normativa”. En el

mateix apartat s’explica com, especialment en les sessions de pràctiques de més d’una hora

seguides, es demana a l’alumnat que siguin especialment puntuals per tal de poder assistir a la

totalitat de la sessió pràctica.

● Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic
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● Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions PowerPoint i

Internet. Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats

amb el tema, observació de vídeos, etc.

Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,

com d’algun altre d’interès a la classe.

● La professora utilitzarà la plataforma Moodle per a impartir aquest mòdul i podrà utilitzar el correu

gmail per comunicar als alumnes informació sobre el desenvolupament d’algunes sessions de teoria

o pràctica. Per tant, cal que l’alumne estigui donat d’alta i inscrit al Moodle del curs i que pugui

rebre notificacions de correu electrònic i el consulti assíduament.

● Donat que des del curs 2015-2016 l’Institut Pedraforca forma part del programa GEP (Grup

Experimental Plurilingüe), mitjançant l’enfocament AICLE (Aprenentatge integrat de contingut en

llengües estrangeres), s’utilitzarà l’anglès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’alguns

dels nuclis formatius, així com per a millorar la competència lingüística i plurilingüe de

l’alumnat.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada

la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada.

Els instruments d’avaluació de les AEA són:

● Nota d’examen teòric: 50%. Cada NF comptarà amb un examen teòric.

● Nota de treballs (activitats específiques, lectures, realització i informes de pràctiques ...): 30%. Per

puntuar els treballs es tindrà en compte: Que estigui complert, que tingui una bona presentació,

faltes d’ortografia i que s’entregui en el termini corresponent.*

● Activitats de classe: 20 %. Realització d’activitats d’aula relacionades amb l’explicació del professor.

*L’entrega de les activitats s’ha de fer dins dels períodes establerts per la professora. En cas de

no entregar alguna activitat dins del període establert es disposaran de 48h per a entregar per

aconseguir una qualificació màxima de 5.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.
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Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació

seran semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP = 0,67·QUF1 + 0,33·QUF2

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic
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7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Per tal de poder desenvolupar correctament els continguts del mòdul caldrà que l’alumnat porti el material

corresponent.

En les classes teòriques caldrà portar el llibre i material per prendre apunts.

En les classes pràctiques caldrà portar els protocols de pràctiques, la bata i s’hauran de respectar les normes

del laboratori.

Per tal de que tot l’alumnat disposi del material es donarà temps fins a l’1 d’octubre per adquirir-

lo. Una vegada passada aquesta data no es podrà accedir a l’aula sense el material.

Material d’aula:

− Power Points elaborats pel professor

− Fotocòpies

− Articles científics

− Material escolar per a prendre apunts

Material laboratori:

− Quadern de laboratori

− Protocols de pràctiques

− Material específic de laboratori

− Bata

Bibliografia – webgrafia:

La relació d’obres/exemplars i links que figuren en aquesta apartat són de consulta i orientatius per

l’alumnat:

− “Técnicas de inmunodiagnótico”. Carmen Cuellar et al. Ed. Altamar. ISBN: 978-84-16415-26-7

− Departament ensenyament:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat

8.-SORTIDES:

A determinar

Mòdul 7: Tècniques d’immunodiagnòstic
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Pla Docent Mòdul professional 8: Fisiopatologia general  Curs 22-23

CICLE: laboratori clínic i biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL:  MP8 CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4h CURS: 22-23

Professorat: Susana Sànchez López

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

a) Relacionar la patologia bàsica amb el procés fisiopatològic, aplicant terminologia cientificotècnica.

b) Reconèixer la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d'alteració morfològica i analítica.

s) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup,

per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball i assegurar l'ús eficient dels recursos.

v) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i

al «disseny per a tothom».

y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que

regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

z) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica,

tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir

l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

aa) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els

processos i en l'organització del treball i de la vida persona

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1.  Fisiopatologia de l’organisme humà 88 07/09/22 17/03/23 4

UF2.Fisiologia del sistema immunitari, infeccions i

neoplàsies

44 18/03/23 04/06/23 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

Mòdul 8
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UF1. Fisiopatologia de l’organisme humà (88h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1. Estructura i organització general de l’organisme 1 8 0,1

2.-Procés de la malaltia 2 10 0,1

3. Fisiopatologia respiratòria i malalties cardiocirculatòries 3 18 0,5

4.-Trastorns hemodinàmics i vasculars 4 8 0,1

5.- Trastorns de l’aparell digestiu ,Patologia renal i de vies

urinàries

3 18

6.-Trastorns alimentació i metabolisme 5 8 0,2

7.-Fisiopatologia de la reproducci 5 10

8.- Malalties neurològiques i dels òrgans dels sentits 3 8

UF2. QUF2 = 0,4·RA1 + 0,2·QRA2+0,4·RA3( 44h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Neoplàsies 3 17 0,4

2.Fisiopatologia del sistema immunitari 1 16 0,4

3.- Malalties infeccioses 2 11 0,2

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul es fa amb tot el grup classe.

El mòdul consta de classes de teoria i classes pràctiques:

1.-Les classes constaran d'una exposició teòrica per part de la professora per tal d’introduir els nous

conceptes ( la teoria del NF es penjarà al moodel uns dies abans perquè l'alumnat que vulgui

descarregar-se-la ( suport teòric a l'aula ) tingui temps. No serà obligatori portar el Power point imprès a

l'aula.

2.- Realització d'activitats d'ensenyament aprenentatge amb tasques de diferents tipologies:

● Activitats de consolidació ( Exercicis d'aula)

Mòdul 8
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● Deductiu: A partir d’uns conceptes generals, l’alumnat ha de saber arribar a unes conclusions

particulars, aplicables a casos pràctics, lectures ( casos pràctics)*

● D’anàlisi: Activitats de recerca d'informació (TAC), disseccions.

● De síntesis: Realització d'esquemes, resums, infografies

● Inductiu: A partir de unes dades o fets particulars donats en casos pràctics (Role-play), l’alumnat ha

de saber identificar el concepte o principi associat. ( casos pràctics)*.

*Durant cada AEA farem 1 cas pràctic on els alumnes de forma grupal ( depèn del cas) hauran d’anar

aplicant tot el coneixement adquirit per tal de solucionar-lo.

El mètode de treball de les activitats variarà depenent de la tipologia de les mateixes, així algunes es

realitzaran de manera

(1) Individual

(2) Petit grup

(3) Grup-classe.

Abans de la realització de la prova escrita es realitzarà un resum per tal de solucionar possibles dubtes o

aclariments sobre els conceptes treballats.  Tot el material del curs i tasques es troben al moodle del curs.

El canal de comunicació alumne- professor serà via moodle, ja sigui per missatgeria privada i/o fòrums.  En

cas que no es pogués accedir al moodle seria via correu electrònic.

Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC)

Moodle: com a plataforma d’entorn- ensenyament aprenentatge.

https://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=464  El Wix

https://mpujalm.wixsite.com/fisiopatologia1/contacte on pengem els casos pràctics i la puntuació dels

mateixos, igual que material extra.

Ambdues plataformes estan connectades.

També farem servir càpsules de vídeo. Com a eix vertebral del AEA 3 de segon de laboratori es proposa a

l’alumnat fer vídeos en forma de tutorials, com si fos un canal de Youtube (no necessàriament compartit en

obert a la plataforma pública).

Així utilitzem altres programes per fer activitats com:. Kahoot, jumble,edpuzzle,canva,genial.ly,OBS,Wix.

SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a persones que no

poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol

altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada

situació:

1- Situació: treball com a assalariat.

Mòdul 8
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● Informe de vida laboral emès per la TGSS.

● Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom

● Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques.

● Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.

● Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar

● Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la meitat de les

hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per aquesta UF.

El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es

convinguin.

Cal que l’alumne realitzi de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el professor consideri

oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic, de les sessions a les quals ha

d’assistir.

Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial en les

sessions de teoria.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

Per a avaluar un AEA es tindran en compte:

● Controls escrits (70%): com a norma general cada AEA tindrà un control.

● Exercicis/qüestionaris/activitats complementàries (30%).*

*En el cas que no s’entreguin els treballs el dia marcat l’alumne podrà entregar-los durant els 2 dies següents amb una

baixada de 1 punts sobre la nota final del treball. Un cop hagi passat aquest període no es recollirà cap treball i per

tant es posarà un 0

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

Mòdul 8
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No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

QUF1 = 0,1 RA1+0,1RA2+0,5RA3+0,1RA4+0,2RA5

QUF2 = 0,4·RA1 + 0,2·QRA2+0,4·RA3

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Mòdul 8
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Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les xxxx unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP = 0,67·QUF1 + 33·QUF2

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

El material (teoria i exercicis) es troba al moodel

https://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=464

Els casos pràctics estaran al WIX

https://mpujalm.wixsite.com/fisiopatologia1/contacte

8.-SORTIDES:

En prinicipi no hi ha cap programada
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Pla Docent Mòdul professional: FOL. Curs 22/23
CICLE: Laboratori Clínic i Biomèdic CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL CODI:

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2 CURS: 1er.

Professorat: Sonia Mañas

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Seleccionar oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i les
alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida.

2 Aplicar les estratègies del treball en equip, valorant-ne l’eficàcia i eficiència per assolir els
objectius de l’organització.

3 Exercir els drets i complir les obligacions que es deriven de les relacions laborals,
reconeixent-les en els diferents contractes de treball..

4 Determinar l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents
contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

5 Avaluar els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els
factors de risc presents en l’entorn laboral.

6 Participar en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant
les responsabilitats de tots els agents implicats.

7 Aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de
risc en l’entorn laboral del tècnic o tècnica superior de laboratori.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Incorporació al treball 33 01/23 Fi de curs 2

UF2.- Prevenció de riscos laborals 33 09/22 12/22 2

Mòdul : Laboratori Clínic i Biomèdic
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3.- UF 1, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Incorporació al treball ( 33)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

Orientació laboral

1. Incorporació al treball.

1 8 20

El contracte de treball

1. Els contractes de treball.

2 .El salari.

3. Prestacions a la Seguretat Social.

4. Modificació del contracte laboral:

Indemnitzacions i  quitança.

3 i 4 20 70

Drets col.lectius dels treballadors i

negociació 1.Els drets de participació dels

treballadors

2. Conflicte i negociació a l´entorn de treball.

2 i 3 5 10

UF2. Prevenció de riscos laborals ( 33)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

La salut laboral

1. Concepte de salut laboral

2. L´accident de treball i l´enfermetat professional.

1 15 44

Prevenció de riscos

1. Condicions laborals: factors de risc.

2.Tècniques de prevenció.

2,3 9 28

Gestió de la prevenció

1. Protecció i prevenció.

2. Organització de la prevenció.

2 9 28

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Mòdul : Laboratori Clínic i Biomèdic
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Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a l´aprenentatge. A ser

possible, les classes s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de

l’alumnat.

Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.

Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.

Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions  informàtiques

si escau.

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles (classe/navegació internet)

relacionats amb el tema, observació de vídeos, etc.

Es fomentarà un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat, ja

sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun

altre d’interès a la classe.

Els alumnes hauran de portar el llibre de text de FOL.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA

són:

Nota d’exàmens:

Nota de treballs (activitats específiques, lectures, ...): . Per puntuar el treball es tindrà en compte:

Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui el dia

programat.

Activitats de classe.

En funció del NF l´avaluació es farà tenint en compte, activitats, exàmens o treballs. De manera

orientativa:

Mòdul : Laboratori Clínic i Biomèdic
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UF 1

a) NF1 Activitats formatives/Treball.

b) NF2 Activitats formatives/ examen.

c) NF3 Activitats formatives/Treball.

UF 2

a) NF1 Examen/ activitats formatives / treball.

b) NF2 Examen/activitats formatives / treball.

c) NF 3 Examen/activitats formatives.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

Mòdul : Laboratori Clínic i Biomèdic
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● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)  se

li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP = 50%·QUF1 + 50%·QUF2

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Llibre de text FOL 360º Editex

8.-SORTIDES:

Mòdul : Laboratori Clínic i Biomèdic
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Pla Docent Mòdul professional Empresa i iniciativa emprenedora: Curs 22/23
CICLE: Laboratori CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA CODI:

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2 CURS: 2on.

Professorat: Sonia Mañas

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments  derivats
dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

2 Definir l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i
incorporant valors ètics

3 Realitzar activitats per a la constitució i posada en marxa d'una empresa (principalment relacionada amb
el sector sanitari), seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions  legals associades.

4 Realitzar activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa del sector serveis,
identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 Inici curs Final curs 2

UF1. 1 (66h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

Iniciativa emprenedora

1.Les habilitats emprenedores.

2. L´autoconeixement .

1,2 16 20
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3 La funció de l´empresa.

4. L´economia social, els ODS : explicació i treball a l´aula

Pla d´empresa

1. Idea

2 .Emprenedors

3. Marketing/producte /recursos humans...

4 .Viabilitat.

5. Requeriments juridic-legals

3 34 60

.Gestió d´empresa

1. Els documents de la compra-venda.

2. Fiscalitat.

4 16 20

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser

possible, les classes de teoria s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de

l’alumnat.

Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts,

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu.

Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment.

Parts de cada NF seran impartides de forma magistral.

Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el

tema, observació de vídeos, etc.

Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica,

com d’algun altre d’interès a la classe de l’alumne.

Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial EDITEX.
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5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA

són:

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada, mitjançant treballs, exàmens i activitats

de classe.

Per tal d’avaluar el N Fes tindrà en compte, principalment:

Nf1: Treball i activitats de classe.

NF2: Treball “pla d´empresa”

NF3: Exàmens i activitats de classe.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. ( El NF Pla d´empresa es recuperarà per un examen en 2ona

convocatòria).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.
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La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)  se

li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar l´ unitats formativa. La qualificació del Mòdul professional

(QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les UF: QMP = 100%·QUF1

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Llibre de text Empresa i iniciativa emprenedora 360º editorial Editex.

Material complementari facilitat pel professor.

8.-SORTIDES:
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