
CONTROL DE 
AUGAS 

12 sesións semanais 

Estudo dos focos de contaminación de augas de uso e consumo, avaliación das deficiencias 
técnico sanitarias das augas de uso e consumo, control dos procesos de tratamento de 
augas potables, control dos procesos de tratamento das augas residuais, toma de mostras 
de augas de uso e consumo, realización de controis de calidade físico químicos, realización 
de control de calidade de augas de uso e consumo con técnicas microbiolóxicas, 
determinación de protocolos de actuación para minimizar os efectos sobre a saúde 
asociados á contaminación de augas de uso e de consumo. 

CONTROL DE 
ORGANISMOS 

NOCIVOS 
6 sesións semanais 

Aplicación de procedementos de inspección de establecementos comerciais de servizos e 
de uso residencial, selección de técnicas de identificación e control de plagas, vectores e 
organismos nocivos, selección de métodos de loita utilizados para o control de organismos 
nocivos, toma de mostras de biocidas produtos fitosanitarios e vectores de interese, 
identificación das características de establecementos e servizos biocidas e produtos 
fitosanitarios, elaboración de plans de control integral de plagas. 

CONTROL DE 
RESIDUOS 

4 sesións semanais 

Identificación das posibles fontes de contaminación do solo, caracterización dos sistemas 
de xestión de residuos sólidos, toma de mostras de solos e de residuos sólidos, análise de 
solos e de residuos sólidos, selección de protocolos de actuación. 

SISTEMAS DE 
XESTIÓN 

AMBIENTAL  
4 sesión semanais 

Estudo dos elementos dos sistemas de xestión ambiental e de calidade, elaboramos 
procedementos normalizados de traballo, aplicación de sistemas de xestión ambiental, 
normas ISO 14001 e Regulamento EMAS, sistemas de xestión da prevención de riscos 
laborais e protección ambiental, sistemas integrados de xestión. 

INFORMACIÓN MÓDULOS. 

CICLO SUPERIOR DE QUÍMICA E SAÚDE AMBIENTAL 



CONTROL E 
SEGURIDADE 
ALIMENTARIA 
11 sesións semanais 

 

Elaboración de plans de traballo de inspección e control sanitario de alimentos, 
identificación das deficiencias técnico-sanitarias en produtos alimentarios, toma de 
mostras de alimentos, realización de análises da calidade hixiénico-sanitaria de alimentos, 
desenvolvemento de programas formativos e campañas de información sobre seguirdade 
alimentaria e consumo. 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL E 
ATMOSFÉRICA 

8 sesións semanais 

Identificación de focos de contaminación atmosférica, toma de mostras de aire, 
determinación da calidade do aire, sistemas de depuración e control de emisións 
atmosféricas,  determinación de protocolos de actuación para minimizar os efectos da 
contaminación atmosférica. 

SAÚDE E RISCOS 
DO MEDIO 

CONSTRUIDO 
6 sesións semanais 

Aplicación de procedementos de inspección e control no medio construido, aplicación de 
procedementos de control de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, toma 
de mostras no medio construido, realización de análises das mostras tomadas, elaboración 
de programas de vixilancia ambiental. 

UNIDADE DE 
SAÚDE AMBIENTAL 

5 sesións semanais 

Identificación da unidade de saúde ambiental, xestión da documentación sanitaria e medio 
ambiental, xestión de recursos materiais na unidade de saúde ambiental, preparación 
posta en marcha e reparación de equipos, obtención de informes de actividade. 

EDUCACIÓN PARA 
A SAÚDE E O 

MEDIO AMBIENTE 
4 sesións semanais 

Caracterización de actividades de vixilancia epidemiolóxica, planificación de actividades de 
educación sanitaria, preparación de información sobre problemas de saúde relacionados 
co medio ambiente, selección de técnicas de comunicación e aplicación de técnicas de 
avaliación de programas de educación sanitaria. 

INFORMACIÓN MÓDULOS. 
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FORMACIÓN E 
ORIENTACIÓN 

LABORAL,  
4 sesións semanais. 

Estudamos os dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral e a organización da 
empresa desde o punto de vista da xestión da prevención, realizamos avaliacións de riscos 
profesionais, aprendemos a xestionar os conflitos e os equipos de traballo,  revisamos os 
contratos de traballo, os dereitos  dos traballadores, as nóminas e  o dereito o salario, 
aprendemos a realizar currículos e como procurar traballo. 

EMPRESA E 
INICIATIVA 

EMPRENDEDORA,  
3 sesións semanais. 

Estudamos a empresa e os eu contorno, a cultura e iniciativa emprendedora, os 
procedementos para crear e poñer en marcha unha empresa e a súa función 
administrativa. 

LINGUA 
ESTRANXEIRA 
PROFESIONAL 

Estudamos unha lingua estranxeira a través de diversos recursos relacionados coa saúde e 
o medio ambiente. Trátase a expresión escrita, oral e compresión lectora e oral da lingua 
inglesa.  O módulo impártese en primeiro curso (2 sesións semanais) e segundo curso (3 
sesións semanais). 

PROXECTO 
26 horas 

Identificación de necesidades do sector produtivo e da organización da empresa, deseño 
de proxectos relacionados co sector, planificación da execución do proxecto, definición de 
procedementos de control e avaliación da execución do proxecto. 

FORMACIÓN EN 
CENTROS DE 

TRABALLO 
384 horas 

Formación en centros de traballo a través de prácticas profesionais en distintas empresas e 
laboratorios punteiros da comarca e arredores. Poñemos en práctica o aprendido durante 
todo o Ciclo que nos servirá de experiencia profesional para acceder ao mercado laboral. 

INFORMACIÓN MÓDULOS. 

CICLO SUPERIOR DE QUÍMICA E SAÚDE AMBIENTAL 


