
Documento Guía

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

nunca

Ciclo formativo
Código
familia

profesional

Familia
profesional

Código ciclo
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

TMV
Transporte e
Mantemento
de Vehículos

CMTMV02 Electromecánica Ciclos formativos de grao
medio

Réxime xeral-
ordinario

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

Nome Curso
Sesións

semanais
Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0454 Circuítos de Fluídos, Suspensión e Dirección 2019/2020 7 213 213

MP0454_13 Circuitos de Fluidos. 2019/2020 7 85 85

MP0454_23 Sistemas de Suspensión 2019/2020 7 74 74

MP0454_33 Sistemas de Dirección 2019/2020 7 54 54

Profesorado responsable

Profesorado asignado ao módulo

Fernando Vázquez Miranda

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

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, se realizan

as seguintes adaptacións da Programación Didáctica do Módulo:
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b) Criterios de cualificación e mínimos esixibles

Mínimos esixibles por Unidades Didácticas:

Para acadar a cualificación positiva neste módulo o alumno/a debe ser capaz de demostrar como

mínimo os coñecementos e destrezas das U.D.:

UD1: Leis fundamentais de hidráulica, pneumática e mecánica.

UD2: Circuítos hidráulicos e pneumáticos.

UD3: Suspensión convencional.

UD4: Suspensión con regulación de altura.

UD5: Rodas.

UD6: Dirección.

UD7: Dirección asistida.

Nas Unidades Didácticas 1, 2, 3 e 4, os mínimos esixibles non sofren modificación respecto aos

contemplados na Programación de principios de curso.

Non  se  consideran  mínimos  esixibles  os  das  Unidades  Didácticas  5,  6  e  7,  por  non  seren

impartidas antes da suspensión das clases presenciais. 

Os contidos destas U.D. impartironse de forma online a partires da implantación do estado de

alarma, a fin de que o alumnado continúe coa súa formación que estaba inicialmente prevista na

Programación. Os traballos correspondentes a estas U.D. teranse en conta de forma favorable

para o alumnado, segundo se autoriza pola Inspección Educativa e a Dirección do Centro.

Para a avaliación final, os CA destas unidades didácticas só se avaliarán de forma positiva de ser

o caso.
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Criterios de cualificación:

A nota da avaliación estará composta por:

50 % da nota da parte conceptual

50 % da nota da parte procedimental

Proba referente o apartado conceptual (teórico):

- Exame tipo test. Na mesma proba indicarase o valor de cada pregunta así como o valor a

restar por cada resposta contestada de forma incorrecta. 

Proba referente o apartado procedimental (practico):

- Exame  de  desenvolvemento. Poderá  constar  de  operacións  de  cálculo,  resolución  de

supostos  prácticos  ou preguntas  relacionadas co mantemento  e  reparación referente  aos

contidos do módulo. Na mesma proba indicarase o valor de cada pregunta.

Os distintos tipos de probas serán avaliadas  de maneira independente, sendo necesario acadar

un mínimo de 5 en cada unha delas para poder facer media aritmética entre elas e superar a

avaliación. No caso de non superalas cun mínimo de 5 a nota media será de 4 como máximo.

A cualificación da proba ou probas será numérica entre 1 e 10.  Será considerada positiva a

cualificación igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación final para aquel alumnado sen avaliacións pendentes será de 5 a 10 sen decimais. 

A cualificación final  para aquel alumnado que teña pendente unha avaliación, a nota máxima

desta recuperación será de 5, que fará media coa nota da avaliación aprobada.

A cualificación final para aquel alumnado que teña pendentes as dúas avaliacións anteriores, si

resulta superada, figurará cunha nota de 5.

O alumnado que non consiga superalas neste período, terá dereito a unha recuperación final

sempre e cando as instrucións da Consellería de Educación así o esixan.

As probas serán realizadas preferentemente de forma presencial, ou no seu defecto,  de forma

telemática, mediante Google Drive, correo electrónico, videoconferencia...
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O tempo para realización das probas será fixado e comunicado o alumno con anterioridade. Non

se farán exames fora da data fixada salvo causa debidamente xustificada.

Para os alumnos coas dúas avaliacións superadas, a correcta entrega ( en data e ben feitos ) dos

traballos  solicitados  polo  profesor  do  modulo  poderá  incrementarlle  a  nota  media  hasta  un

máximo de 2 puntos.

c) Procedemento para recuperación das partes non superadas

O alumnado no período de recuperación deberá realizar unha serie de actividades propostas polo

profesor  vía  telemática.  Tanto  as  actividades  propostas  como  a  información  facilitada  polo

profesorado ao alumnado está relacionada cos RA do modulo.

Estas  tarefas  teñen  data  de  entrega  asignadas,  coa  intención  de  que  permita  ao  alumnado

adquirir coñecementos sobre todos os contidos necesarios para superar o módulo.

Para recuperar as partes suspensas o alumno deberá superar as probas descritas nos criterios

de cualificación desta programación.

Todo o  alumnado deberá  realizar  ditas  probas,  no caso de ter  xa  superadas as  avaliacións

anteriores, só contará para subir nota. 

d)  Procedemento  para  definir  a  proba de  avaliación  extraordinaria  para  alumnado  con

perda do dereito á avaliación continua

O  alumnado  que  acadase  perda  do  dereito  a  avaliación  continua  durante  a  1ª  e  2ª

avaliación, deberá superar o módulo nunha única proba que se realizará unha vez rematada a 3ª

avaliación e antes da avaliación final, nas datas publicadas a tal efecto polo centro. Dita proba

versará sobre os contidos impartidos no módulo o longo do curso.

Realizarase  unha  proba  correspondente  o  apartado  conceptual  e  outra  correspondente  o

apartado procedimental, tal como se describe nos criterios de cualificación desta programación.

A proba farase preferentemente de forma presencial, sempre que as circunstancias sanitarias así

o permitan, en caso contrario realizarase de forma telemática, mediante Google Drive, correo

electrónico, videoconferencia....

O tempo para realización das probas será fixado e comunicado o alumno con anterioridade. Non

se farán exames fora da data fixada salvo causa debidamente xustificada.
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