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Adaptación da Programación para o 3º trimestre e avaliación final

a) Identificación da programación

Centro Educativo
Código Centro Concello Ano académico

15014556 Coroso Ribeira 2019/2020

Ciclo formativo
Código
familia

profesional

Familia
profesional

Código ciclo
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

INA
Industrias

alimentarias
CBINA01 Industrias alimentarias Ciclos formativos de grao

básico
Réxime xeral-

ordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración
Código
MP/UF

Nome Curso
Sesións

semanais
Horas
anuais

Sesións
anuais

MP3009 CIENCIAS APLICADAS I 2019/2020 6 175 210

Profesorado responsable

Profesorado asignado ao módulo

CRISTINA ÁLVAREZ GARRIDO

Considerando o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a
xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, e de acorto coas Instruccións do 27 de
abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso academico 2019/20,  nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia, se realizan as seguintes adaptacións da Programación Didáctica do
Módulo:

b) Criterios de cualificación e mínimos esixibles

Mínimos esixibles por Unidades Didácticas:

Considéranse imprescindibles os contidos mínimos que constan na programación relativos ás unidades
didácticas impartidas ata a suspensión das clases (13 de marzo) e que se nomean a continuación:

UD1. ARITMÉTICA:

- Números naturais 

- Números enteiros 

- Números decimais

- Números racionais 

- Números reais 
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UD2. A MATERIA:

- Unidades do sistema internacional (SI) 

- A materia 

- Substancias puras

- Mesturas 

UD3. A ENERXÍA:

- Tipos de enerxía 

- Propiedades da enerxía 

UD4. PROPORCIONALIDADE:

- Razón e proporción 

- Proporcionalidade directa e inversa 

- Porcentaxes 

Criterios de cualificación:

• Á vista das calificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación, o alumnado aprobará o módulo se obtén
unha nota igual ou superior a 4´5 puntos despois de realizar a media aritmética das dúas puntuacións (a
nota mínima para facer media será 3 puntos como consta na programación). 

• O alumnado que consiga recuperar unha avaliación (1ª o 2ª), por cumprimento das tarefas citadas
no 3º trimestre, obterán un aprobado con 5 puntos na avaliación correspondente. 

• Pola realización de actividades de repaso, reforzo ou mellora no 3º trimestre, o alumnado que as
faga pode conseguir ata 1 punto, en función dos resultados, que se sumará tras facer a media da primeira e
segunda avaliación. 

c) Procedemento para recuperación das partes non superadas

c1) Actividades de recuperación

Boletíns de problemas e exercicios, traballos e probas telemáticas ou presenciais se a situación sanitaria o
permitise.

c2)  Proba de avaliación extraordinaria  para  alumnado con perda do dereito  á  avaliación
continua

O alumnado que, segundo a normativa vixente, teña acadada a perda do dereito á avaliación continua
deberá  realizar  unha  proba  específica  de  avaliación,  que  versará  sobre  os  contidos  impartidos  ata  a
suspensión das clases. Esta proba realizarase en xuño e preferentemente de xeito presencial se a situación
sanitaria así o permite. Noutro caso realizarase telemáticamente.

 

d) Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ó
estado de alarma para todo ou parte do alumnado

Coa pretensión e finalidade da superación das avaliacións suspensas e da mellora de calificacións das
dúas avaliacións (1ª  e  2ª),  como norma xeral,  as tarefas a  realizar  consistirán en repaso da materia,
reforzos, actividades de mellora, exercicios, traballos, probas telemáticas e mesmo probas presenciais de
recuperación  se  a  situación  sanitaria  o  permitise.  De  todas  elas  irase  dando  debida  información  ao
alumnado a través dos servizos telemáticos utilizados ao caso. 

1)  Alumnado  coas  dúas  avaliacións  aprobadas  (1ª  e  2ª):  Repaso  de  contidos  da  1ª  e  2ª  avaliación,
exercicios e traballos. 
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2) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas: Actividades de recuperación, traballos, exercicios e probas
telemáticas ou presenciais se a situación sanitaria o permitise.

3) Alumnado cunha avaliación aprobada e unha suspensa (1ª ou 2ª): Na avaliación aprobada, repaso de
contidos, exercicios e traballos; na avaliación suspensa, actividades de recuperación, traballos, exercicios e
probas telemáticas ou presenciais como se describe no apartado 2. 
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