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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

MP3042 CIENCIAS APLICADAS II 2019/2020 6 162 194

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.  EXPRESIÓNS  ALXEBRAICAS  E  ECUACIÓNS  DE  PRIMEIRO  GRAO  E  SEGUNDO  GRAO  E
SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 

- Monomios, binomios e polinomios 

- Ecuacións de primeiro e segundo grao

- Sistemas de ecuacións de primeiro grao 
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UD2. XEOMETRÍA NO PLANO E NO ESPAZO.

- Os elementos xeométricos do plano: puntos, lineas, ángulos e polígonos. 

- Os polígonos e as figuras circulares. Elementos e clasificación 

UD3. FUNCIÓNS MATEMÁTICAS. 

- Funcións polinómicas de grao un e a súa representación 

UD4. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE.

- Tipos de variables: cualitativas e cuantitativas 

- Representación de datos. Táboas e gráficos

- Parámetros estatísticos: Medidas de centralización 

- Os experimentos aleatorios e os distintos tipos de sucesos 

- Probabilidade 

Criterios de cualificación:

O alumnado que por cumprimento das tarefas propostas para a recuperación, obteña nota igual ou superior
a 5 puntos será cualificado con 5 puntos na nota final do módulo. A nota mínima para realizar o cálculo será
de 3 puntos en cada bloque de exercicios segundo se determinan nas actividades de recuperación.

O alumno ou alumna que non acade unha cualificación positiva poderá, sempre que a situación sanitaria
así o permita, realizar unha proba final de avaliación de xeito presencial na que deberá acadar unha nota
mínima de 4´5 puntos para superar o módulo.

c) Procedemento para recuperación das partes non superadas

c1) Actividades de recuperación

• Boletíns de exercicios e problemas: 

- Ecuacións de primeiro grao.

-           Sistemas de ecuacións.

- Xeometría elemental do plano. Aplicación do Teorema de Pitágoras. 

- Ecuacións de segundo grao. 

- Estatística e probabilidade. 

• Poderá realizarse unha proba final de avaliación de xeito presencial se a situación sanitaria
así o permite. 

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

Non hai alumnado nesta situación.

 

d) Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ó
estado de alarma para todo ou parte do alumnado
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Coa finalidade da recuperación do módulo, 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. 
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