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2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes: 

-Describíronse os controis básicos dos procesos e recoñece os seus fundamentos. 

-Recoñecéronse os procesos de fabricación de produtos lácteos, tendo en conta a relación 

entre as operacións de procesamento e as características do produto desexado. 

-Recoñecéronse os procesos de fabricación de produtos cárnicos, tendo en conta a 

relación entre as operacións de proceso e as características do produto desexado. 

-Describíronse os procesos de fabricación de produtos vexetais, tendo en conta a relación 

entre as operacións de proceso, a súa secuencia e as características do produto desexado. 

-Identificáronse os procesos de fabricación de produtos da pesca e da acuicultura, tendo 

en conta a relación entre as características do produto desexado e as operacións de 

proceso. 

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: 
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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 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 no seu redondeo. A cualificación final coincidirá coa obtida na segunda 

avaliación parcial.   

Será necesario acadar a lo menos un cinco na primeira avaliación para obter una 

cualificación positiva no módulo e non ter que realizar o examen final.  

3. Procedemento para recuperación das partes non superadas 

 -Actividades de recuperación 

Segundo consta na programación de inicio de curso, realizarase unha proba de 

recuperación da avaliación parcial para aqueles alumnos que non obteñan un aprobado na 

mesma, de todos os contidos impartidos independentemente de que se aprobou ou non 

algunha das probas escritas. Aqueles alumnos que obteñan unha cualificación inferior a 

cinco concorrerán á avaliación final coa avaliación parcial pendente, debendo aprobarla 

na citada convocatoria para superar o módulo. 
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De acordo ás Instrucións do 27 de abril de 2020, durante o terceiro trimestre 

desenvolveranse actividades de recuperación, que resulten necesarias para todo ou parte 

do seu alumnado. 

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 superar a materia. Consistirán na realización de exercicios e cuestións plantexadas 

durante o curso que lle axudarán no estudio da materia pendente de cara ao exame final. 

-Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda do dereito á avaliación 

continua (PD) 

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 ó estado de alarma para todo ou parte do alumnado 

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

desenvolveranse actividades de 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.  

Dado que os alumnos voltaron ao longo do tercer trimestre ao centro educativo, as 

actividades centráronse nos contidos non impartidos na empresa, coa finalidade de 

alcanzar todos os resultados de aprendizaxe do módulo formativo.  Estes contidos novos 

consistentes na realización duns traballos individuais non serán avaliables ao ser 

impartidos con posterioridade ao estado de alarma. 

 


