
Guía de información básica da adaptación da programacións didáctica para o 3º trimestre do
curso 2019/20

a) IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
Centro: 15014556. CIFP Coroso, Ribeira
Familia profesional: Industrias Alimentarias (INA)
Ciclo formativo: CMINA03. Ciclo formativo de grao medio Elaboración de produtos alimentarios.
Réxime: xeral-ordinario. Modalidade DUAL
Módulo profesional: MP0148 Empresa e Iniciativa Emprendedora

b) RESULTADOS DE APRENDIZAXE A ACADAR,  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E
MÍNIMOS ESIXIBLES

Mínimos esixibles 
Atendendo á necesidade de adaptar o inicialmente programado para o curso escolar tras a

entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para  a  xestión  da  situación  de  crise  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  os  resultados  de
aprendizaxe e os mínimos esixibles para superar o módulo serán os xa previstos na programación
inicial,  posto que no momento da entrada en vigor do citado RD este alumnado xa se atopaba
realizando actividades profesionalizadoras e de formación nas empresas.

Sistema de cualificación
Como  quedou  indicado,  o  alumnado  xa  se  atopaba  realizando  actividades

profesionalizadoras e de formación nas empresas. Téndose suspendido dita actividade para todo o
alumnado deste grupo a avaliación final do módulo realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas
no  1º  e  2º  trimestre,  así  como  sobre  as  actividades  de  reforzo  e  ampliación  de  aprendizaxes
anteriores ao estado de alarma.

A nota final, para o alumnado que ten superadas a 1ª e 2ª avaliación, virá dada pola nota media da 1ª
e 2ª avaliación, ás que se aplicaron os criterios establecidos na programación inicial. 

Dita nota poderá verse incrementada en función da realización das actividades de reforzo e repaso
plantexadas  durante  este  3º  trimestre.  As  actividades  poderán  consistir  en  supostos  prácticos
sinxelos,  elaboración  de  mapas  conceptuais,  cumprimentación  de  cuestionarios  ou  pequenos
traballos de investigación sobre cuestións relacionadas co módulo. 
Estas  actividades serán cualificadas de  0 a 10 puntos.

A nota final calcularase atendendo ás seguintes porcentaxes:
-Nota  media  da  1ª  e  2ª  avaliacións:  80%.  (Calculada  atendendo  ao  establecido  na

programación inicial)
-Nota media das actividades de reforzo plantexadas durante o 3º trimestre: 20%.

As anteditas porcentaxes aplicaranse sempre que beneficien ao alumnado, tal e como se determina
nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20,
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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c) PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS
Non se fai preciso realizar cambios no inicialmente programado ao non ter ningún alumno

algunha das avaliacións do módulo pendente.
Tampouco hai alumnado con perda do dereito a avaliación contínua.

d)  MEDIDAS  DE  REFORZO,  REPASO  E  AMPLIACIÓN  DE  CONTIDOS  E
APRENDIZAXES ANTERIORES AO ESTADO DE ALARMA

O plan de actividades a realizar céntrase en tarefas de repaso e consolidación dos contidos
traballados.  As  tarefas  poderán  consistir  en  supostos  prácticos  sinxelos,  elaboración  de  mapas
conceptuais,  cumprimentación  de  cuestionarios  ou  pequenos  traballos  de  investigación  sobre
cuestións relacionadas co módulo, que terán como obxectivo repasar, afianzar e profundizar nas
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma.
Tras acollerse todo o alumnado á posibilidade de substituir a FCT por unha proposta de actividades
asociadas á contorna laboral, prevista no artigo 2.1.e) da Resolución do 23 de abril de 2020, da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan
medidas  excepcionais no desenvolvemento das  ensinanzas de formación profesional  do sistema
educativo e nas ensinanzas de réxime especial,  priorizaranse as tarefas encamiñadas a dar apoio e
guía na elaboración de ditas actividades.
A súa cualificación determinarase o de acordo aos criterios establecidos no apartado b) de criterios
de cualificación.

A súa cualificación determinarase de acordo aos criterios establecidos no apartado b) de criterios de
cualificación.
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