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1.Introducció 

La idea de l´elaboració  d´aquesta tasca relacionada amb la Gestió Mediambiental del Cicle 

Formatiu de Grau Superior (CFGS) “Laboratori d´Anàlisi i Control de Qualitat (LACQ)”, prové de 

la meva estada al centre escolar on vaig desenvolupar les pràctiques. 

 

A continuació es detallarà el CFGS segons la Llei Orgànica d´Ensenyament (LOE). 
 

1.1.Anàlisi del Títol, Competències i Curriculum del CFGS Laboratori d´Anàlisi i Control 

de Qualitat segons la LOE. 

Segons el Real Decret 1395/2007, de 29 d´Octubre, l´Anàlisi del Títol, de les Competències i 

del Curriculum [1] són les següents: 

-Anàlisi del Títol: 

Tècnic Superior en Laboratori d´Anàlisis i de Control de Qualitat. 
 

 Denominació: Laboratori d´Anàlisis i de Control de Qualitat 
 Nivell: Formació Professional de Grau Superior 
 Durada: 2000hores 
 Família Professional: Química 
 Referent Europeu: CINE-5b (Classificació Internacional Normalitzada de l´Educació) 

 

-Anàlisi de les Competències: 

La competència general: 

La competència general d´aquest títol consisteix en organitzar i coordinar les activitats de 

laboratori i el pla de mostreig, realitzant tota mena d´assajos i anàlisis sobre materies i 

productes en procès i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els 

resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori. 

Competències professionals, personals i socials: 

a) Determinar la tècnica analítica més adequada al tipus de producte, interpretant la 
documentació específica. 

b) Preparar i mantenir en les condicions establertes els materials i equips necessaris per a la 
determinació analítica de la mostra. 

c) Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostra aplicant normes vigents 
establertes. 

d) Preparar la mostra, previa a l´anàlisis, mitjançant les operacions bàsiques de laboratori i 
adequar-la a la tècnica que s´ha d´utilitzar. 

e) Realitzar assajos i anàlisis per a caracteritzar les propietats físiques, químiques, 
microbiològiques i biotecnològiques d´un producte, actuant sota normes de competència 
tència seguretat laboral i ambiental. 

f) Avaluar les dades obtingudes de l´anàlisis, redactant els informes tècnics corresponents i 
registrar-los en els soports establerts. 

g) Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos 
laborals en totes les activitats que es realitzen en el laboratori. 

h) Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació propies del laboratori, així com 
mantenir-se continuament actualitzat en les mateixes. 

i) Mantenir la neteja i ordre en el lloc de treball complint les normes de competència tècnica i 
els requisits de salut laboral. 

j) Efectuar consultes, quan sigui necessari, dirigint-se a la persona adequada i saber 
respectar l´autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 

k) Mantenir l´esperit d´innovació i actualització en l´àmbit del seu treball per adaptar-se als 
canvis tecnològics i organitzatius del seu entron professional. 



Disseny d´una tasca relacionada amb la Gestió MediAmbiental del CFGS “LACQ” 

4 
 

l) Combatre situacions col.lectives que es poden produir, fent de mediador  en conflictes 
personals i laborals, contribuint a l´establiment d´un ambient de treball agradable, actuant 
en tot moment de forma sincera, respectuosa i tolerant. 

m) Participar en la investigació de nous mètodes d´anàlisis i productes desenvolupats en el 
laboratori. 

n) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis 
tecnològics i organitzatius. 

ñ)  Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments             
establerts, definits dins de l´àmbit de la seva competència. 

o) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, 
d´acord amb lo establert en la legislació vigent 

p) Gestionar la seva carrera professional, antalitzant les oportunitats d´ocupació i auto-
ocupació laboral i d´aprenentatge. 

q) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i 
responsable. 

 
 
-Anàlisi del curriculum: 

Objectius generals: 

Els objectius generals d´aquest cicle formatiu són els següents: 

a) Classificar i seleccionar els materials i reactius, identificant les seves condicions de 
manipulació i conservació, per a organitzar previsió i emmagatzematge. 

b) Identificar i caracteritzar els productes que s´han de controlar, analitzant la 
documentació específica associada, per a seleccionar el mètode d´anàlisis més 
adequat. 

c) Seleccionar els materials i equips necessaris, relacionant les seves característiques 
amb el tipus d´anàlisis que es realitzarà, per a preparats i mantenir-los en les 
condicions establertes. 

d) Descriure el plan de mostreig, analitzant les característiques que han de complir les 
mostres, per a realitzar la presa de las mateixes. 

e) Caracteritzar les operacions bàsiques, analitzant les transformacions de les materies 
que comporten, per a preparar mostres pel seu anàlisis. 

f) Identificar les diferents tècniques analítiques, analitzant les seves avantatges i 
aplicacions, per a realitzar assajos i anàlisis. 

g) Analitzar i interpretar les dades obtingudes, identificant les tècniques de presentació de 
resultats, per avaluar la validesa d´aquests últims. 

h) Descriure mesures de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals, identificant 
la normativa aplicable als procediments de treball, per assegurar el compliment de 
normes i mesures de protecció ambiental. 

i) Reconèixer diferents programes informàtics de tractament de dades i gestió, 
relacionant-los amb el procès de resultats analítics, per aplicar-los a les activitats del 
laboratori. 

j) Descriure els rols de cadascun dels components del grup de treball, identificant en 
cada cas la responsabilitat associada, per a efectuar consultes. 

k) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat, 
analitzant les seves implicacions en l´àmbit de treball, per a mantenir l´espirit 
d´innovació 

l) Identificar formes d´intervenció en situacions col.lectives, analitzant el procès de presa 
de decisions, per a combatre  en les mateixes. 

m) Valorar la importància de la renovació dels mètodes d´analisis i desenvolupament dels 
productes, reconeixent tècniques analítiques innovadores, per a participar en la 
investigació i en el desenvolupament d´aquestes. 

n) Analitzar les activitats de treball en un laboratori, identificant la seva aportació al procès 
global per a participar activament en els grups de treball i aconseguir els objectius de la 
producció. 
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ñ)  Identificar i valorar les  oportunitats d´aprenentatge i la  seva relació amb el món        
laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per a mantenir una cultura 
d´actualització i innovació. 

o) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per 
a crear i gestionar una petita empresa. 

p) Renonèixer els seus drets i deures com agent actiu en la societat, analitzant el marc 
legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà 
democràtic. 

 

1.2. Relació entre els mòduls professionals del CFGS i Competències professionals, 

personals i socials del Títol. 

El CFGS de Laboratori d´Anàlisi i Control de Qualitat està format per 13 Mòduls 

Professionals. 

A continuació es farà la corresponent relació destacant el Mòdul 8 que és on s´impartirà la 

tasca dissenyada. 

Taula 1.1. Relació entre Mòduls Professionals i Competències Professionals, Personals I Socials del Títol 
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1.3. Relació entre els mòduls professionals del CFGS i els Objectius Generals 

A continuació es farà la corresponent relació destacant el Mòdul 8 que és on s´impartirà la 

tasca dissenyada. 

Taula 1.2.Relació entre els Mòduls Professionals i els Objectius Generals 

 
 
2. Definició i Context del Problema 
 
El CFGS “Laboratori d´Anàlisis i Control de Qualitat” s’ha posat en marxa fa poc temps en el 
centre escolar, i he redissenyat el material docent necessari per  portar a terme una tasca. El 
disseny d´aquesta tasca, m´ha portat al paper responsable com a professora, ja que he hagut 
de pensar i elaborar exercicis d´una manera pràctica, doncs el contingut es retratava molt teòric 
donat que està basat en legislacions i normes ambientals. 
 
El fet que la materia sigui teòrica tendeix a un comportament  poc dinàmic, poc o gens 
pràctic, dens, i com a conseqüència poc motivador.  Per la qual cosa s´ha   modificat el 
mètode tradicional de donar la materia  a l'alumnat amb el supòsit de rebre un resultat 
satisfactori, ja que, seria més enriquidor i engrescador tant per al docent com per l'alumne. 

Aquesta proposta va ser molt ben rebuda per la meva tutora i em va deixar via lliure per 
dissenyar-la, desenvolupar-la i portar-la a terme a l´aula/laboratori amb l´alumnat per, 
posteriorment, ser avaluable. 
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2.1.Ubicació de la Tasca 
 
La tasca que he dissenyat relacionada amb la  Gestió  MedioAmbiental  del CFGS 

LABORATORI D´ANÀLISI I CONTROL DE LA QUALITAT (LOE) s´adopta a la Unitat 

Formativa 3 (UF3) del MÒDUL PROFESSIONAL 8 (MP08). 

A continuació desgloçaré el Mòdul Professional 8 destacant la UF3 on s´ubica la tasca. 

 

Taula 2.1.Relació d´Unitats Formatives (UF) i Nuclis Formatius (NF) del Mòdul 8 

 

Com podem comprovar la UF3 està constituïda per dos Nuclis Formatius(NF), on treballarem 

el NF2 Gestió Mediambiental format per 20hores. 

 

2.2. Resultats d´Aprenentatge, Criteris d´Avaluació i Continguts 

El NF2 Gestió Mediambiental presenta els següents Resultats d´Aprenentatge, Criteris 

d´Avaluació i Continguts [2], que a continuació exposo: 

 

MP08 – Qualitat i Seguretat al Laboratori 

UF NF  Títol de la unitat formativa o mòdul formatiu Hores 
de NF 

HLLD Hores 
totals 

UF1  Sistemes de gestió de la qualitat 32 1 33 

 NF1 Gestió i control de la qualitat 16   

 NF2 Normes de qualitat en els laboratoris d’anàlisi i 
assajos 

17   

      

UF2  Tractament de resultats analítics 50 16 66 

 NF1 Anàlisi de sèrie de dades 28   

 NF2 Validació i calibratge 28   

 NF3 Procés analític 10   

      

UF3  Seguretat i Gestió Ambiental 50 16 66 

 NF1 Seguretat en el laboratori  46   

 NF2 Gestió Mediambiental 20   

      

 Total  165 
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Taula 2.2. Resultats d´Aprenentatge 2 (RA2), Criteris d´Avaluació 2 (CA2) i Continguts 2 de la Unitat Formativa 3 (UF3) 

MÒDUL 8: QUALITAT I SEGURETAT AL LABORATORI 

UF3.-Seguretat i Gestió Ambiental 

a)  Resultats d’Aprenentatge 2 (RA2) i Criteris d’Avaluació 2(CA2) 
 

RA2. Aplica sistemes de gestió ambiental, analitzant factors de risc i impacte ambiental. 

 

2.1. Identifica les normes i procediments ambientals aplicables al 

laboratori. 

2.2. Identifica els aspectes ambientals associats a l'activitat del 

laboratori. 

2.3. Aplica criteris adequats per a recuperar productes químics 

utilitzats al laboratori minimitzant residus. 

2.4. Identifica els paràmetres que intervenen en la minimització 

de l'impacte produït pels residus. 

2.5. Identifica els requisits normatius referents al tractament dels 

residus generats en els laboratoris. 

2.6. Aplica mesures preventives segons el risc específic de cada 

activitat, proposant sistemes alternatives en funció del nivell de 

risc. 

 

 

b) Continguts 2 

 
2. Aplicació de mesures de protecció ambiental 
 
 

 
2.1. Tècniques de Prevenció i Protecció Ambiental. Actuació 
davant emergències ambientals. Pla d'emergències. 
 
2.2. Legislació Ambiental. 
 
2.3. Sistemes de Gestió Ambiental (ISO). 
 
2.4. Gestió de Residus. 
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3. Descripció de la Solució 

 

Amb aquesta tasca vull provocar a l´alumnat el pensament crític, i junt a aquest, un conjunt 
particular d´emocions, aplicant la creativitat davant la metodologia a emprar per a construïr així 
una atracció en l´aprenentatge, ja que, està clar que no ens interessa l´avorriment sino la 
motivació perque l´alumnat agafi la il.lusió per l´estudi i, com a conseqüència, la total implicació 
en la tasca; una tasca educativa, prou ambiciosa, creativa i innovadora, per a contribuir a 
impulsar la iniciativa de l´alumnat. 

Per tant, la teoria s´ha pinzellat d´una manera pràctica  dissenyant els punts més rellevants  
amb una disfressa atractiva, adient al món laboral i actual, per  tal d´agilitar el ritme de la classe 
transformant les sessions d´una manera més amena per a tots.  

Així doncs, es preten minimitzar al màxim les explicacions teòriques a classe per afavorir,així, 
l’aprenentatge autònom de l’alumnat amb l´intenció de  que faci la resolució adequada i amb 
una certa solvència envers a  situacions problemàtiques generals que puguin aparèixer. 

 
D´aquesta manera, orientem la metodologia cap a uns objectius més pràctics per 

aconseguir que l´ alumnat es motivi, s’interessi  i  trobi la utilitat real d’aquests estudis. 

Això té sentit perquè estem en un CFGS orientat a que l’alumnat s’integri el més ràpidament 
possible al món laboral i, com a conseqüència,  la tasca s’ha d’orientar a les necessitats 
específiques d’aquest.  

 
Per tant, la premissa ha estat la creació d´uns exercicis programats i plantejats a través de 
projectes (a mesura que els projectes avancen es va incorporant la teoria necessària i el 
coneixement normatiu) amb un enfocament eminentment pràctic i centrat, logicament, en els 
resultats d´aprenentatge, criteris d´avaluació i continguts corresponents. 
  
 

3.1.Programació Didàctica 

En funció dels  Resultats d´Aprenentatge, Criteris d´Avaluació i  Continguts (Taula 2.2.) 

s´ha programat, per una banda la tasca, que és l´Activitat  d´Ensenyament i Aprenentatge, 

concretament l´Activitat 6 la qual pertany al Nucli Formatiu 2 (NF2), i per una altre banda, 

s´ha inclòs els Instruments d´Avaluació.  

A continuació exposo la programació didàctica que he dissenyat: 
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Taula 3.1.Programació Didàctica del Nucli Formatiu 2 (NF2)-Gestió MediAmbiental 

Nucli Formatiu 2 (NF2).- Gestió MediAmbiental (20h) 

Activitat   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts CA Instruments d’Avaluació 

TASCA  

Activitat 6- Legislació ambiental 

i sistemes de gestió ambiental i 

de residus 20h  

 

 

 

2 2.1,2.2,2.3,

2.4 

2.1,2.2,

2.3,2.4, 

2.5, 2.6 

 

Disseny Auditoria.Detecció 

de no conformitats al 

laboratori 

(Exercici1) 

 

Mesures de Correcció1 

Disseny Manual 

recomanacions d´estalvi al 

laboratori 

(Exercici2 apartat a) 

 

Mesures de Correcció2  

Pràctiques anàlisis 

Ambientals al Laboratori 

(Exercici2 apartat b) 

 

Mesures de Correcció3 

Classificació i Tractament 

Residus del laboratori 

(Exercici2 apartat c) 

 

Treball investigació cas 

Central Nuclear 

 (Exercici3) 

 

Anàlisi aspectes 

MediAmbientals del 

Laboratori amb 

fotografia+slogan 

(Exercici4) 

 

Graella d´observació: 

Assistència, actitud, 

participació i exposició oral 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 

 

 

-La Gestió del MediAmbient. 

Mecanismes de Prevenció, 

protecció i conservació del 

MediAmbient. 

-Sistemes de Gestió 

Ambiental:Norma ISO 14001 

i Reglament EMAS 

 -Tècniques d´Auditoria. 

Fases de l´Auditoria. 

Planificació i Execució de 

l´auditoria. 

-Detecció de No 

Conformitats. Planificació 

d´accions correctores 

(mesures de correcció) 

-La Gestió de  

residus.Classificació i 

Tractament de Residus. 
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3.2.Distribució de Sessions 

La tasca està formada per 20 sessions de 1 hora de durada (cada sessió), repartides en 10 

setmanes per lo que la seva distribució ha estat 2 sessions a la setmana. 

A continuació detallo la distribució de les 20 sessions de l´activitat programada: 

Taula 3.2.Distribució de les Sessions del Nucli Formatiu 2 (NF2)-Gestió MediAmbiental 

SESSIONS 
Sessió1 
 
Qüestionari PreAvaluació (Inicial) 

Sessió2 
 
Introducció a l´activitat (teoria i normes ppt1). 
Presentació exercici1 (Auditoria) 

Sessió3 
 
Tasques d´investigació per fer auditoria 

Sessió4 
 
Dissenyar  Auditoria 

Sessió5 
 
Dissenyar  Auditoria 
 

Sessió6 
 
Posada en comú auditories.Debat 

Sessió7 
 
Retocar auditories  

Sessió8 
 
Auditar. Presentació i  distribució exercicis2 
apartat a)b) i exercici3 (treballs i exposicions) 
 

Vacances 

Sessió9 
 
Elaborar treball assignat 

Sessió10 
 
Elaborar  treball assignat 

Sessió11 
 
Elaborar treball assignat. Presentació 
exercici4 

Sessió12 
 
Fer Exercici 2 apartat b) (Pràctiques aigua, 
energia i residus).  

Sessió13 
 
Gestió Residus(teoria ppt2).Entregar treballs 
i acabar d´elaborar powers per les 
exposicions.Presentació exercici2 apartat 
c) 

Sessió14 
 
Exposicions1+classificació residus 

Sessió15 
 
Exposicions2+classificació residus  
 

Sessió16 
 
Exposicions3+classificació residus.Aportació 
preguntes al trivial (fins la sessió19) 
 

Sessió17 
 
Fer Exercici 2 apartat c) Pràctiques tract. 
Residus 
 

Sessió18 
 
Pràctiques tract. Residus+elaborar Informes. 
Entrega exercici 4(concurs) 

Sessió19 
 
Elaborar Informes per l´exercici 2 apartat c) 

Sessió20 
 
Repàs amb el Joc TRIVIAL(concurs i 
guanyador).Notificació 3guanyadors exercici4 
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3.3.Descripció de les Sessions 

A continuació detallaré l´activitat (la tasca) amb les estrategies metodològiques que s´han fet 

servir, el  desenvolupament i la temporització del NF2, formada per 20 sessions, i en funció 

de la TAXONOMIA DE BLOOM [ 3 ]: 

1ª sessió  

-Abans de començar el NF l´alumnat haurà d´omplir un qüestionari de pre-avaluació, que he 

dissenyat, on hauran de fer tasques d´investigació per tal de que identifiquin els elements que 

s´aniràn trobant durant el NF, i a la vegada recordin allò que saben. 

-Aquest Qüestionari es farà amb les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) on 

d´aquesta manera podré observar a l´alumnat com les fan servir. 

2ª sessió  

-Es definirà molt breument les normes ISO i EMAS perque l´alumnat tingui CONEIXEMENT de 

la Gestió Ambiental mitjançant una classe Interactiva i Magistral amb power/ppt1 [ 4-6  ] el qual 

es pot contemplar a l´annex I. 

S´explica de manera general per a què serveixen, d´aquesta forma l´alumnat tindrà la 

COMPRENSIÓ necessària per poder, posteriorment donar-li utilitat , ja que, faran un disseny 

d´una Auditoria MediAmbiental, en grup de 2 o 3 persones, per APLICAR-LA posteriorment 

(sessió 8ª) al laboratori  tal i com es reflexa a l´exercici1  [ 7 ] 

3ª sessió /4ª sessió /5ª sessió   

-Es pretèn amb aquestes sessions que l´alumnat faci tasques d´investigació per tal de que 

elabori el disseny de la seva Auditoria , per tant: 

Se’ls hi explica que han de seleccionar la informació trobada relacionada amb el tema per a 

poder  preparar les preguntes ambientals per l´Auditoria que posteriorment serà utilitzada. 

Amb aquestes sessions hauré de fer el seguiment de l´alumnat supervisant, orientant i aclarint 

dubtes. 

6ª sessió  

-El grup d´alumnes exposa l’ Auditoria corresponent per poder comparar-les amb la resta de 

grups  creant un debat , ja que, estan fent un ANALISIS de lo que han dissenyat. 

7ª sessió  

-L´alumnat adapta i modifica en grup la seva Auditoria, en funció de lo que es va dir al debat, 

per tal d´auditar d´una manera més completa i correcte. 

8ªsessió  

-L´alumnat auditarà amb el seu grup l’ Auditoria adaptada i modificada, és a dir, analitzarà i 

experimentarà al laboratori els aspectes ambientals fent-hi un ANÀLISIS per trobar les no 

conformitats. 

Posteriorment hauran de fer les mesures de correcció (treballs)amb el mateix *grup  el tema 

que li pertoqui ja sigui aigua, energia o bé residus  tal i com reflexa l´exercici2 apartat a) [ 8,9 ] 
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per les properes sessions. També s´afegirà una altre tasca d´actualitat relacionada amb els 3 

temes  tal i com reflexa l´exercici3  [ 10 ] 

*S´han format grups de 2 o 3 persones per elaborar els exercicis 2(apartat a ) i 3 que formen  

els temes d´AIGUA, ENERGIA i RESIDUS tal i com es pot contemplar a la taula3.3. 

Taula3.3.Distribució de Grups 

GRUPS DE TREBALL(22alumnes) 
 

Residus 
 

Aigua Energia 

Grup1(3persones) 
 

Grup4(2persones) Grup7(3persones) 

Grup2(3persones) 
 

Grup5(2persones) Grup8(3persones) 

Grup3(2persones) 
 

Grup6(2perones) Grup9(2persones) 

 
 

9ª sessió /10ªsessió /11ªsessió 

-S´aplica la METODOLOGIA Aprenentatge Basat en Problemes (ABPs) [ 11 ]. 

-Es pretèn amb aquestes sessions que l´alumnat faci tasques d´investigació del tema i la 

mesura de correcció que se li ha assignat (residus, aigua o energia) amb la fi de que traspasi la 

informació a la resta de companys que no ho ha investigat, i viceversa. 

Se’ls hi explica que han de seleccionar la informació trobada relacionada amb el tema per a 

poder  preparar l´exercici3 i els apartats a) de l´exercici2, per a dissenyar, analitzar i 

desenvolupar el treball fent-hi una SÍNTESIS (amb la finalitat de defensar-ho i ajudar als 

companys, si s´escau, a entendre el contingut per fer l´AVALUACIÓ que es portarà a terme a la 

sessió 14ª/15ª/16ªmitjançant una exposició oral). 

 Amb aquestes sessions hauré de fer el seguiment de l´alumnat supervisant, orientant i aclarint 

dubtes. 

-Es notificarà que hi haurà un CONCURS FOTOGRÀFIC MediAmbiental per tal d´identificar els 

aspectes ambientals associats a l'activitat del laboratori, tal i com reflexa l´exercici4 , amb data 

d´entrega per la 18ªsessió. Per tant,l´alumnat individualment, haurà de: Identificar aspectes 
Mediambientals del laboratori, preparar els estris necessaris per a la producció de fotografies i 
slogans, escollir una o varies de les fotografies fetes, descomposar-la (amb colage o retocant 
amb algun programa de fotografia) i combinar-la amb un slogan propi com a resultat final. 

 

12ªsessió  

-Es porta a terme  l´exercici2 apartat b) definint que són mesures de correcció a realitzar al 

propi laboratori. 

L´alumnat amb el mateix grup prepara i aplica la pràctica on haurà d´analitzar i experimentar 

al laboratori, fent ANÀLISIS de la part que li pertoca, ja sigui aigua, energia o bé residus amb 

els seus corresponents EPIs i Diari de Laboratori. 

Un cop finalitzada les pràctiques l´alumnat haurà d´interpretar  i escriure els resultats obtinguts 

fent una SINTESIS (amb la finalitat de defensar-ho i argumentar-ho per fer l´AVALUACIÓ que 

es portarà a terme a la sessió 14ª/15ª/16ªmitjançant una exposició oral). 
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13ªsessió  

-L´alumnat ha d´entregar els treballs assignats(d´aigua, energia ó residus). 

-Es fa classe Interactiva i Magistral amb  power/ppt2 [ 12-15 ] el qual es pot contemplar a 

l´annex II, on s´introdueix la Gestió de Residus. S´explica de manera general per a què 

serveix, d´aquesta forma l´alumnat tindrà la COMPRENSIÓ necessària per poder, 

posteriorment donar-li utilitat , ja que, faran la classificació dels residus (sessions 14ª/15ª/16ª) 

a partir de l´inventari que tenim fet anteriorment i el tractament dels residus al laboratori 

(sessions 17ª/18ª), tal i com es reflexa a la tercera part de l´exercici2 apartat c) [ 16 ] 

14ªsessió /15ªsessió /16ªsessió  

-Aquestes sessions estan dissenyades de tal manera que es divideix en dos blocs: 
 
BLOC I:Exposicions orals(40minuts) es faran 10minuts per grup. A continuació detallo , en la 
següent taula, la distribució de grups i el calendari d´exposicions: 
 
Taula3.4. Calendari d´exposicions i Distribució de Grups 

GRUPS DE TREBALL(22alumnes) 

Residus Aigua Energia Calendari 
exposició 

Grup1(3persones) 
 

Grup4(2persones) Grup7(3persones) 14ªsessió 

Grup2(3persones) 
 

Grup5(2persones) Grup8(3persones) 15ªsessió 

Grup3(2persones) 
 

Grup6(2perones) Grup9(2persones) 16ªsessió 

 
Els grups faran l´exposició de l’ exercici 2 (apartats a) i b)) i l´exercici 3 , que aborden el tema 
de l´aigua, residus i energia. Com tenim un total de 9grups, es farà en 3 sessions, i a cada 
sessió exposaran 3 grups de diferent tema, és a dir, tema aigua, residus i energia ( Taula 3.4) 
 
BLOC II:Classificació de residus (20minuts) 

Un cop finalitzades les exposicions, l´alumnat haurà d´identificar el tipus de residus, que tenim 

emmagatzemats temporalment, mitjançant l´inventari (que es va fer a l´exercici2 apartat b))per 

fer la classificació corresponent.  

17ªsessió /18ªsessió  

A partir de la classificació dels residus feta en les anteriors sessions s´experimentarà al 

laboratori el tractament d´àcids, bases, dissolucions de Permanganat i Metàl.liques com ió Fe 

(II), Cu (II) i Ag (I). En aquestes sessions, doncs, l´alumnat farà pràctiques de tractament de 

residus amb els seus corresponents EPIs i Diari de Laboratori.                                 

19ªsessió  

 
L´alumnat haurà d’escriure i esquematitzar les pràctiques realitzades fent-hi un informe. 
 

20ªsessió  

 
Previament l´alumnat haurà construit preguntes dels temes estudiats sobre energia, aigua i 

residus (2 preguntes per tema que no han fet)  per jugar, en aquesta sessió, al TRIVIAL com a 

repàs final del Nucli Formatiu. Es seleccionaran previament les preguntes de l´alumnat i 

s´afegiran preguntes per part meva. 
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3.4. Avaluació  

L´avaluació i qualificació del Mòdul Professional 8 és la següent: 

QMP = 0,20 QUF1 + 0,40 QUF2 + 0,40 QUF3 

La qualificació de la UF3 (QUF3) s’obté segons la següent ponderació: 

  

QUF3 = 0,70 QRA1 + *0,30 QRA2 

 

L’avaluació de la UF3 es fa de forma contínua al llarg de la seva durada 

 

-Instruments d´Avaluació: 

Els instruments d’avaluació dels Resultats d´Aprenentage 2 (RA2) estan formats 

pels  4 exercicis que he dissenyat  i una graella d´observació. 

Taula 3.5.Instruments d´Avaluació dels Resultats d´Aprenentatge 2 (RA2) 

EXERCICI1 Disseny Auditoria. Audició 

AVALUACIÓ GRUPAL EXERCICI2 

Mesures de correcció: a)Manual de 
recomanacions d´estalvi b) Pràctiques 
Laboratori c)Classificació i Tract. 
Residus (Lab) 

EXERCICI3 Treball investigació (nuclear) 

EXERCICI4 Disseny Foto MediAmbiental 
AVALUACIÓ INDIVIDUAL GRAELLA 

D´OBSERVACIÓ 
Assistència, actitud, 
participació,exposició oral 

 

La següent taula mostra com s’obté la qualificació del RA2, en funció del pes dels 
diferents instruments d’avaluació. 

Taula 3.6. Qualificació Resultats d´Aprenentatge 2 (RA2) 

 INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ 

Qualificació 

dels RA 
EXERCICI1 

% 

EXERCICI2 

a) % 

EXERCICI2  

b) % 

EXERCICI2  

c) % 

EXERCICI3 

% 

EXERCICI4 

% 

GRAELLA 

OBSERVACIÓ 

% 

%total 

RA 

 

RA1 # # # # # # # 70 

RA2 = 5 4 3 6 5 4 3 *30 
 
-Recuperació  
 

- Per aprovar la UF3 és necessari aprovar cada RA amb una nota igual o superior a 5. 
Per tal de poder avaluar cada RA (en el meu cas el RA2), l’alumne haurà de presentar i tenir 

aprovats amb una nota com a mínim de 5, el 85% dels instruments d’avaluació considerats. 

- Qualsevol RA recuperat en les  activitats de  recuperació  establertes tindrà una nota 
de 5. 

- En cas de no aprovar la UF3 amb les activitats de recuperació establertes, es pot 
presentar a la segona convocatòria de forma voluntària. Aquesta segona convocatòria constarà 
d’un control de tots els continguts dels RA suspesos. Si l’alumne recupera en la segona 
convocatòria tindrà una qualificació de 5 en el RA. 
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3.5.Material aportat (dissenyat) 

A continuació es mostrarà tot el material que he dissenyat com a motor d´eina de la tasca  

del Nucli Formatiu2-Gestió MediAmbiental que és el següent: 

 

 

-Qüestionari Inicial 

-Exercici 1 

-Exercici 2 

-Exercici 3 

-Exercici 4 

-Trivial (Repàs final) 
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3.5.1.Qüestionari Inicial 
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3.5.2.Exercici 1 
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3.5.3.Exercici 2 
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3.5.4.Exercici 3 
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3.5.5.Exercici 4 
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3.5.6.Trivial (Repàs Final) 

Trivial

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cita 2 principals característiques d´un residu 

radiactiu 

Quantes tones d´aigua radiactiva s´han 

abocat  a l´Oceà Pacífic desde Fukushima?         

 A quants LUX és recomanable treballar al  

laboratori? 

        Què volen dir les sigles E.M.A.S? 

 

         La seva gran perillositat i la seva durada 
                    
 
           11500 Tones 
 
            
           De 500 a 700 Lux 
 

El  Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria                                             
Mediambientals (Eco-Management and Audit 
Scheme) 

Per a quin tipus de residus es fa servir els 

emmagatzematges geològics? 

          Què és la potabilització?        

 
          Quines són les unitats de mesura de llum? 

 
        Què fixa el Reial Decret 995/2000, de 2 de juny? 

         Per als residus radiactius d´alta activitat 

                    
 És el conjunt de processos que transformen les 
aigües naturals en aptes per al consum 

         
           lux, fc o cd/m² 

 
Fixen  objectius  de qualitat per a determinades 
substancies contaminants 

  

 calidad para determinadas sustancias 

contaminantes 
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         Què és un residu? 

                    
 Quina és la [ ]de radiactivitat en l´aigua de  
Fukushima? 

 
         Quin tipus de radiació és la llum? 

 
         
         Què volen dir les sigles I.S.O.? 

 És tot allò que resulta d´una activitat humana o  
procés productiu, el productor o posseïdor  del 
qual el destina a l´abandonament 
 

         100 vegades superior al limit legal permès          

 
         Radiació electromagnètica 
 

 
          Organització Internacional de Normalització 

Quin tractament li donem als residus d´àcids I 

bases? 

 Quin és el major problema de les plantes 

desalinitzadores d´aigua?          

 
        Com es diu l´aparell mesurador de llum? 

 Quina norma especifica  el Sistema  de  Gestió 
Ambiental  d´un Laboratori? 

Barrejar tots els àcids i bases fins a pH 6-8. 

Llençar per la pica 

 Alt cost econòmic i alta  quantitat d´energia que  

requereix        

         Luxòmetre 
 
 
         La Norma I.S.O. 14001 

 Quina LLEI contempla l´enterrament en el llit                         

submarí de residus? 

De quina forma es contaminen les aigues 

continentals?         

        D´on prové l´energia elèctrica? 
 
 
        Què és una No Conformitat? 

         No n´hi ha  

                    
         Directa i Indirecta 

 
 Prové de transformar la energia mecànica,   
química, física, tèrmica o luminosa en energia 
elèctrica 
 
Falta de compliment dels requisits especificats en    
els procediments i instruccions tècniques 

Què volem aconseguir en el tractament del 

KMnO4 amb  hidrogenosulfit de Sodi? 

        Què signifiquen les sigles E.D.A.R?            

 
 Quins colors són aconsellables per pintar les  

parets  dels laboratoris? 

           A on es detecten les No Conformitats?         

 

         Reduïr-lo a MnO2 

   
Estació depuradora d’aigües residuals 
(Depuradora)           

 
         Colors clars 
 
 

 A les Auditories. També durant l´activitat d´un    
laborant i revisions del SMGA 



Disseny d´una tasca relacionada amb la Gestió MediAmbiental del CFGS “LACQ” 

32 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Quins residus tractem als nostres laboratoris? 

                    
        Què cal que tingui l´aixeta per estalviar aigua? 

  
Per tal d´estalviar al màxim el consum de    llum 
al laboratori, com hem de treballar? 
 
 A qui s´ha de comunicar les No Conformitats     
detectades? 

Àcids, bases, dissolucions amb Ag, Cu i Fe, i 

KMnO4 

 Un dosificador  i  un correcte funcionament 
perque no gotegi      

 
 Sempre que es pugui amb llum natural 
 
 Al Responsable de Medi Ambient de la 
Organització 

         Què vol dir Gestió de Residus? 

                    
 Què s´ha de fer per prevenir fuites i pèrdudes 
d´aigua? 

 
  
A quants graus es regula el termòstat a l´hivern? i 
a l´estiu? 
 

        Què signifiquen les sigles S.G.M.A? 

Comprèn totes les activitats destinades a recollir-
los i tractar-los de la manera més adequada per 
disposar-los en condicions Seguretat Ambiental. 

                   
 Revisar periòdicament canonades i conductes 
d´aigua 

 
        Hivern:20ºC/Estiu:24ºC 

 
         Sistema de Gestió Mediambiental 

Per què es classifiquen  els residus perillosos del 

Laboratori per Grups? 

 Què cal tenir present  a  l´hora de rentar-se les 

mans?          

        Què estableix el RD 486/1997? 
 

 
Quins beneficis aporta conèixer i controlar amb 
detall el progrès del programa ambiental? 

Per a garantir la Seguretat Ambiental i evitar 
reaccions d´incompatibilitat entre diferents 
residus 
 

         Tancar l´aixeta mentres ens ensabonem les mans   

         
 Estableix les condicions òptimes mínimes  
d´il.luminació (lux) segons el tipus de treball 
 
 Reducció de recursos naturals. Minimització de 
residus. Recuperació de subproductes 

         Què vol dir les 3 R? 

                    
 De què ens hem d´assegurar previament a l´hora 
d´agafar un volum d´aigua destil.lada  aproximat 
per realitzar un assaig? 
 

        Què evitem per cada KWh d´electricitat estalviat? 

 
A què fa referència l´anàlisi de la LEGISLACIÓ 
MEDIAMBIENTAL (MA)?Nombra 4 temes 

         Reciclatge, Reutilització i Recuperació 

                    
 Que s´ajusti a les nostres necessitats. S´ha de 
planificar allò que necessitem abans d´agafar-lo 

  
          L´emissió aprox. de 800g de CO2 

 
A Emisions atmosfèriques, vessament d´aigues  
residuals, residus, soroll, substàncies  perilloses… 
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Quants grups de classificació de residus químics 

hi ha?En quina funció s´han establert? 

         Què estableix el RD 2116/1998, 2 d´octubre?         

 
Què fa l´acumulació de pols en els sistemes  
d´alumbrat? 

 
        Quin és el principal objectiu de les Auditories? 

Hi ha 7 grups. En funció de la Composició i 

Tipologia 

 Estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigues residuals urbanes         

  
        Fa que disminueixi un 10% del llum que rebem 

 
Avaluar l´aspecte  mediambiental de l´activitat 
auditada per determinar compliment LEGISLACIÓ  
MediAmbiental. 

         De quin color és el Grup V?A qui pertany? 

                    

        Què signifiquen les sigles A.R.U? 

 
        Enumera 3 avantatges del fluorescent 

  
Què és un canvi en el Medi Ambient, ja sigui 
advers o beneficiòs,resultant de les activitats? 

Color Marró. Olis (derivats d´operacions de  
manteniment i dels banys calefactors) 

                    
         Aigues Residuals Urbanes         

  
Més luminositat amb menys Watts, tenen baix 
consum de corrent elèctrica, vida útil prolongada, 
tenen poca pèrdua d´energia en forma de calor… 
 

        És l´Impacte Ambiental          

         De quin color és  el Grup VII?A qui pertany? 
 
           
           Què signifiquen les sigles A.R.I? 
 
 

Per quins dispositus  hauriem de substituir  
l´alumbrat incandescent? 
 
 

        Per quin motiu s´originen les No Conformitats? 

 Violeta.Especials (per la seva alta perillositat no   

s´han d´incloure en altres grups. Ex.caducats, 

obsolets…)    

         Aigues Residuals Industrials                   

        Fluorescent o bombetes de sodi, entre d´altres. 

 Deficiències en el SGMA. Deficiències o errors en    

instal.lacions i equips. Errors humans. 

Quins residus radiactius es van determinar en 
grans [ ] en les aigues de Fukushima? 
 
A banda de revisar aixetes, dutxes i tota la 
instal.lació aquàtica d’un laboratori, quin criteri 
ha de prevalèixer en tot moment entre tots els 
integrants d'un laboratori?       
 Digues 2 avantatges de l´energia nuclear a partir  

de la FUSIÓ NUCLEAR 

          Cita 3 aspectes a Auditar en un Laboratori 

         Iode 131 i Cesi 137 

                
           El sentit comú     
 

 Residus menys radiactius, s´evitaria accidents 
per la Rx en cadena que es produeixen en les 
fisions,obtenció  font de combustible inesgotable 
 
Consum energètic, consum d´aigua, reciclatge, 
tractament de residus…etc 
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3.6.Espai, Equipaments i Elements obligatoris  

-Espai i Equipaments 

Les sessions es realitzen a  l’Aula Polivalent, al Laboratori (on es realitzen les pràctiques que 
disposa del material i equipament adient a la tasca) i a l’Aula d’Informàtica equipat amb un canó 
de projecció+pantalla i per ordinadors connectats a la xarxa, on es fa servir les 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICs) i l´eina del moodle.  

 

Moodle: 

Es fa servir l´eina del moodle per a la comunicació amb l´ alumnat on, a més a més: 

 Tenen a l'abast tot el material de l´Activitat. 
 Estan informats sobre les pràctiques i treballs a realitzar, així com els terminis de 

lliurament. 
 Fan lliurament de  tots els exercicis que es sol·licitin. 
 Poden fer un seguiment de les seves qualificacions. 
 Poden comunicar-se amb  la resta de companys. 

 
 

 
Figura 3.1.Mòduls CFGS Laboratori d´Anàlisi i Control de Qualitat al Moodle 
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Figura 3.2. Seguiment Activitat 6 al Moodle 
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-Elements obligatoris 

Cada alumne/a porta a les sessions pràctiques els elements obligatoris i necessaris i els Equips 

de Protecció Individual (EPIs) que a continuació detallo: 

 Bata blanca de Laboratori, Ulleres de Protecció, Guants i Diari de Laboratori.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Elements Obligatoris 
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4.Resultats Obtinguts i Conclusions 

He tingut l’oportunitat de portar a terme el Nucli Formatiu2-Gestió MediAmbiental, que he 

redissenyat, a l´aula/laboratori, i he pogut comprovar si l’ activitat plantejada funcionava amb 

els alumnes i si responien tal i com s’havia previst. D’aquesta manera he pogut observar, per 

una banda, si els alumnes estaven motivats amb l’activitat, i com a conseqüència si 

s’engrescaven a participar, i per una altre banda què era el que fallava, fent-hi una  crítica de 

l’experiència portada a l’aula que a continuació detallo: 

 

 L´experiència de portar la tasca a l´aula/laboratori ha estat gratificant i a la vegada 

conforme a les expectatives esperades, tot i que amb alguna que altre dificultat que em 

transmetia una certa inseguretat  davant la incògnita del resultat final.  

 Malgrat el que s’esmenta en el punt anterior, desprès de les hores invertides en el 

desenvolupament dels diferents exercicis que componen l’activitat ( tasca ) que pertany 

al Nucli Formatiu “Gestió MediAmbienal”, puc notificar que he tingut l’ocasió de  canviar 

l’enfocament tradicional a l’aula on l’estudiant era un subjecte passiu que rebia 

bàsicament informació del professor, a un enfocament  on l’estudiant ha tingut un paper 

actiu en la construcció del seu aprenentatge.  

 La tasca s’ha pogut programar per tal de desenvolupar, per una banda, els Resultats 

d´Aprenentatge que marca el currículum, i per una altre banda, la capacitat clau dels  

alumnes com la  cerca d’informació,  l’anàlisi i síntesi de la informació,  la comunicació 

oral i escrita,  la organització i responsabilitat del treball en equip i  les relacions 

interpersonals d´aquests, així com  l’habilitat  de resolució dels exercicis. 

 En la majoria de resolució d’exercicis la programació s´ha fet a partir de la 

metodologia  Aprenentatge Basat en Problemes (ABPs) la qual s´ha tingut ocasió 

de portar-la a terme a l´aula per primera vegada.  

 Amb aquesta metodologia  s’ha volgut oferir a l’alumnat una oportunitat d’aprenentatge 

donant una situació problemàtica, en el nostre cas MediAmbiental, perquè  pugui ser 

capaç de definir, descriure, explicar i fonamentar les decisions més adequades al cas 

en relació amb les activitats dins d’aquest àmbit, i que, a més a més,  pugui extrapolar 

aquests coneixements a altres situacions semblants. 

 A partir del resultat final s’ha  valorat com ha funcionat l’experiència, i cal dir que els 

estudiants estan satisfets del desenvolupament del Nucli Formatiu perquè 

consideren que han après, que el temps dedicat ha estat molt útil i a la vegada 

engrescador i que han estat motivats a fer els corresponents exercicis. 

 Això ens indica, doncs, que la programació didàctica i el material que s’ha aportat i 

dissenyat pot ser aprofitable  tot i que caldria fer alguns retocs  de caire intern com 

especificar amb més claredat els exercicis respecte a la feina que han de desenvolupar 

els estudiants a partir d’unes pautes ben marcades, així com una plantilla de seguiment 

setmanal. 

 Finalment, cal destacar l’atmosfera de confiança i respecte que s´ha creat durant les 

sessions amb l’alumnat que ha provocat una certa interacció que anava activant la 

meva competència interpersonal i a la vegada anava guanyant una certa seguretat per 

lo que el  resultat ha estat prou satisfactori. 
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