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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 

TMV 
Transporte e 
Mantemento 
de Vehículos 

CBTMV01 Mantemento de vehículos 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 

MP3011 UF MP3011_23 Comunicación en Lingua Inglesa 1 2019/2020 2 59 70 

 
 

Profesorado responsable 

 
Profesorado asignado ao Módulo/UF 

Ismael Arnoso Fernández 

 

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 da 
Unidade Formativa: 

 

b) Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

 Mínimos esixibles por Unidades Didácticas: 

Para a avaliación positiva nesta unidade formativa o alumnado deberá ser capaz de: 

- Comprender textos orais en lingua inglesa utilizando as estratexias de escoita activa. 
- Expresar oralmente en lingua inglesa seguindo as normas lingüísticas básicas. 
- Interpretar textos escritos básicos en lingua inglesa utilizando estratexias de lectura comprensiva. 
- Expresar por escrito con corrección en lingua inglesa en textos de produción básica. 
- Amosar respecto por outras linguas e outras culturas diferentes á propia. 
 

Nas Unidades Didácticas 10, 11 e 12, os mínimos esixibles non sofren modificación respecto aos 
contemplados na Programación de principios de curso 

 

Nas Unidades Didácticas 13 e 14, non se terán en conta os mínimos esixibles, por non se teren impartido 
antes da suspensión das clases presenciais, logo do decreto de estado de alarma.  
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 Criterios de cualificación: 

1ª e 2ª avaliación: 

 Non sofren modificación respecto aos contemplados na Programación de principios de curso. 

3ª avaliación: 

Se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais: As probas ou actividades de 
avaliación do terceiro trimestre realizaranse polo mesmo mecanismo co que cada centro viñera 
comunicándose co seu alumnado no desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe desde a 
suspensión da actividade presencial. En calquera caso, no punto 6.11 do apartado de directrices xerais, nas 
Instrucións do 27 de abril, indícase (para as materias pendentes pero, por extensión, para outros casos):"As 
probas poderán ser substituídas pola realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación 
obxectiva” 

As tarefas tipo que se realizarán durante a 3ª avaliación de xeito telemático a través da aula virtual e/ou do 
correo electrónico son: 

Probas de comprensión de textos escritos e textos orais básicos, produción de textos escritos e/ou orais 
básicos e tarefas  de revisión e cuestionarios de vocabulario e regras gramaticais das unidades didácticas 
vistas durante a 1º e 2º avaliacións. 

 

Avaliación Final. 

Segundo se  establece 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 no seu punto 7.3 a avaliación final das 
aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o 
curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias 
imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 
trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao 
alumnado. 

Polo tanto, a nota final reflexará a nota obtida da media aritmética entre a 1ª e a 2º avaliacións, 
podendo sumar como máximo 1 punto a esta nota, en base aos traballos feitos de xeito telemático 
durante o período da terceira avaliación. 

En todo caso, de ser posible avanzar en actividades e tarefas relacionadas cos contidos das Unidades 
Didácticas 13 e 14, que permitan acadar unha formación máis completa ó alumnado de cara ó vindeiro curso, 
estas non serán avaliables e unicamente serán tidas en conta de forma favorable para ó alumnado. 

 

c) Procedemento para recuperación das partes non superadas 

c1) Actividades de recuperación 

Tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as ensinanzas, punto 6.11: “No 
caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias 
pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria 
non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de 
traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva” Deste xeito, e tendo en conta o carácter 
de avaliación continua da materia da Unidade Formativa de Inglés, para recuperar a/s avaliación/s negativa/s 
o alumno terá que facer e entregar todas as tarefas propostas na aula virtual durante a duración do 3º trimestre 
de xeito correcto en forma e tempo, e terá que acadar unha avaliación positiva dun mínimo dun 50% na suma 
de ditas actividades propostas.  

 

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

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua, poderá superar o módulo a través das actividades 
de recuperación, repaso, reforzo e, de ser o caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se está a 
realizar co resto do alumnado durante o terceiro trimestre, de xeito que permita unha avaliación obxectiva, tal 
como se indica nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as ensinanzas (punto 6.11). 
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En caso de non ter recuperada a materia a través das actividades de recuperación, a proba final 
extraordinaria de PD realizarase prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e autoridades 
sanitarias o permitan. Se non fose posible unha proba presencial, o alumnado con perda do dereito a 
avaliación continua (PD) terá dereito a unha proba final extraordinaria no día, hora e tempo establecidos 
polo/a profesor, onde terá a oportunidade de demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe 
incluídos na presente programación, atendendo ós criterios de avaliación correspondentes. Terá lugar no 
mes de Xuño e versará sobre os RA da 1ª e 2ª avaliación anteriormente descritos. Esta proba terá unha 
puntuación máxima de 5 puntos.   

 

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

Estableceranse medidas de reforzo con todos aqueles alumnos que non acaden os obxectivos  mínimos 
para unha avaliación positiva. Segundo no momento en que se detecten esas necesidades específicas, 
reforzarase a aprendizaxe do alumnado en cuestión a través de vídeo titorías, e/ou proporcionando ó 
alumnado material para a auto-aprendizaxe e revisión dos contidos de xeito autónomo, en función das 
carencias detectadas. 

 Cada actividade proposta durante este período a través da aula virtual e/ou do correo electrónico, sexa de 
reforzo, repaso ou ampliación, será puntualmente corrixida pola profesora e clarexadas todos os erros ou 
dúbidas que se poidan plantexar durante a realización das mesmas. 

Así mesmo, o alumnado, durante a 3ª avaliación, e de cara a mellora da súa formación, sempre que sexa 
posible,  terá a posibilidade de avanzar en actividades novas, relacionadas cos contidos das Unidades 
Didácticas 13 e 14, sabendo que as mesmas serán tidas en conta na avaliación do alumnado 
exclusivamente de forma positiva. Isto é especialmente importante de cara o alumnado que acadou unha 
avaliación positiva tanto na primeira como na segunda avaliación, para que sigan co proceso de ensinanza-
aprendizaxe, e, para a totalidade do alumnado, de cara a súa formación para o curso próximo. 
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