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1. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

2. MÍNIMOS EXIXIBLES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Son os que aparecen na programación coma mínimos exixibles. 

 

Criterios de cualificación 

  

Ó longo do curso, haberá dúas avaliacións de carácter continuo, que segundo a Orde do 12 de 

xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica 

do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial e na Orde do 6 xuño de 2016 

pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos 

formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas 

entidades estarán divididas do seguinte xeito: 

PRIMEIRA AVALIACIÓN: desenroladas no centro educativo. Os criterios de cualificación son os 

especificados na programación de inicio de curso. 

SEGUNDA AVALIACIÓN: sería desenvolvida na empresa.  Iniciada a mesma, e como 

consecuencia do estado de alarma, os alumnos voltaron ao centro educativo para continuar 

coa formación a distancia mediante medios telemáticos.   

De acordo ás Instrucións do 27 de abril de 2020, “durante o terceiro trimestre 

desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 

aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. 

A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias 

clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación 

requiran a mínima intervención docente. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous 

primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e 

CENTRO EDUCATIVO 

Ano académico 2019-2020 

Código: 15014556  

Centro: CIFP Coroso Ribeira - Coruña (A)  

Concello: Ribeira 

 

CICLO FORMATIVO 

Código de familia profesional INA 

Familia profesional Industrias alimentarias 

Código do ciclo formativo CMINA03 

Ciclo formativo Elaboración de produtos alimentarios 

Grao Ciclo formativo de grado medio 

Réxime Xeral-ordinario 



superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu 

itinerario formativo.” 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

 

Segundo as Instrucións citadas, a avaliación e cualificación adaptarase tendo en consideración 

que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do 

curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 

realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 

cando beneficie ao alumnado.  Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación 

teranse en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente 

identificados. 

Neste caso a cualificación correspondente á última avaliación parcial será a da primeira 

avaliación parcial, tendo en conta as prácticas na empresa realizadas, e as actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do 

estado de alarma, dándolle un peso do 75% á 1º avaliación e un 25% da nota posta na 

empresa e as actividades realizadas ata o momento do inicio do proxecto de empresa usarase 

para redondeo. A cualificación final coincidirá coa obtida na segunda avaliación parcial.   

 

3. PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

 

Procedemento para definir ás actividades de recuperación 

Non se fai preciso realizar cambios no inicialmente programado ao non ter ningún alumno 

algunha das avaliacións do módulo pendentes.  Tampouco hai alumnado con perda do dereito 

a avaliación continua. 

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda 

de dereito a avaliación continua e Proba Libre. 

O alumnado que se atope nesta situación terá dereito a unha proba final extraordinaria, onde 

a cualificación se consignará na avaliación final dos módulos do curso, establecéndose o 

aprobado en cinco ou máis.   

As probas finais realizaranse prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e as 

autoridades sanitarias o permitan, ou no seu caso de xeito telemático. 

 

4. MEDIDAS DE REFORZO, REPASO E AMPLIACIÓN DE CONTIDOS E APRENDIZAXES 

ANTERIORES  

 

O plan de actividades a realizar céntrase en tarefas de repaso e consolidación traballados 

na 1ª avaliación. 

Tras acollerse todo o alumnado á posibilidade de substituír o módulo de FCT por unha 

proposta de actividades asociadas á contorna laboral, prevista no artigo 3.2.b) e 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, priorínzanse as tarefas encamiñadas a dar apoio e guía na 

elaboración de ditas actividades.  

  



Materiais e recursos - Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. -  

Emprego da plataforma Drive para distribución da documentación. - Equipos informáticos, 

conexión internet, e outros. -  Apuntes do docente. - Páxinas web.  

  

A súa cualificación determínase dacordo aos criterios establecidos ao apartado 2, en 

criterios de cualificación. 


