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Documento Guía 

Adaptación da Programación para o 3º 
trimestre e avaliación final 

(COVID-19) 

 
1- Identificación da programación 

Centro Educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 Coroso Ribeira 2019/2020 

 

Ciclo formativo 

Código 
familia 

profesion
al 

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 

MP3047 Mecánica do vehículo 2019/2020 9.0 246 246 

 
 

Profesorado responsable 

 
Profesorado asignado ao módulo 

Manuel García Deus 

 

Considerando o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado 

de alarma para a xestión da situación de crises sanitaria ocasionada polo COVID-19, e de 

acordo coas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
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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. 

 

2- Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

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

demostrar como mínimo  coñecementos e destrezas das seguintes UD: 

 

UD1: Motores Otto 

UD2: Motores Diesel. 

UD3: Sistemas de lubricación e refrixeración. 

UD4: Suspensión y Rodas. 

UD5: Transmisións e freado. 

UD6: Iniciativa emprendedora. 

UD7: Seguridade y hixiene na seguridade e mantemento de vehiculos 

Nestas Unidades Didácticas, os mínimos esixibles non sofren modificación respecto aos 

contemplados na Programación de principios de curso. 

Criterios de cualificación: 

A avaliación realizarase de forma online, se a situación non permite o regreso o centro 

educativo. Esta avaliación consistirá nunha ou varias probas por escrito as cales poderán 

ser: 

- Tipo test. Indicarase o valor de cada pregunta, e tamén se indicará o  valor a restar de 

cada resposta contestada de forma incorrecta. 

- Preguntas de resposta curta ou de desenvolvemento. Son preguntas nas que o 

alumno/a debe  por os seus coñecementos sobre o tema da pregunta en concreto. Neste  

apartado tamén pode haber exercicios nos que hai que realizar operacións de cálculo. 

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

positiva a cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

mailto:cifp.coroso@edu.xunta.es


 
 

 

 

CIFP COROSO 
Rúa dos Estudantes nº5, CP:15960, Ribeira, A Coruña 

Tfnos: 881866874/881866878  Fax: 881866885 
cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 Páxina 3 de 3 
 

A cualificación final si resulta superada, figurará cunha nota de 5. 

Os criterios de corrección destas probas escritas de xeito presencial ou online, 

indicaranse na mesma para o coñecemento do alumnado. 

O tempo para a realización das probas será fixado pola profesor, e sinalaranse con 

anterioridade. 

          Non se farán probas fora da data fixada salvo causa debidamente xustificada. 

 

 

4- Procedemento de reforzo para a 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 non 

alcanzados ata a declaración do estado de alarma, polo que as actividades son 

propostas en base  aos informes individualizados de cada alumno. 

 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 unha ou varias probas 

escritas, onde estas están definidas  nos criterios de cualificación desta programación. 

          Cada alumno recuperará aquelas avaliacións que teña pendentes. 
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