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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

 

PROGRAMACIÓN  ADAPTADA   (3º TRIMESTRE) 

 

Módulo:  MP0040. Montaxe e mantemento de 

equipamentos de refrixeración comercial. 

Ciclo Formativo:  CMIMAO1 2º. Ciclo Medio de 

Instalacións frigoríficas e de 
climatización. 

Curso: 2019/2020 (3º trimestre). 
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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP COROSO RIBEIRA 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional Código do 

ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

IMA INSTALACIÓN E MANTEMENTO CMIMA01 INSTALACIÓNS 
FRIGORÍFICAS E DE 
CLIMATIZACIÓN. 

MEDIO XERAL 
ORDINARIO 

(COVID-19) 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0040 MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
REFRIXERACIÓN COMERCIAL. 

2º 7.0 157 210 

MP0040_12 MONTAXE DE EQUIPAMENTOS DE REFRIXERACIÓN 
COMERCIAL. 

2º 7.0 75 75 

MP0040_22 POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE REFRIXERACIÓN COMERCIAL. 

2º 7.0 82 82 

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración OSCAR VIDAL CAAMAÑO 

Impartición OSCAR VIDAL CAAMAÑO 

2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Os criterios de avaliación mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva no presente módulo son os reflictidos no punto 5 da programación didáctica 
xeral-ordinaria, realizada en setembro deste curso 2019/20. Evidenciarán a consecución dos resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 
2020.  

Perdéronse só dúas semanas da 2ª avaliación, nas que faltaba profundizar na parte da UD4 de diagnostico e reparación de avarías sobre as instalacións 
de taller. Estes contidos xa non foron tidos en conta para a 2ª avaliación e, aínda sendo tratados a distancia no período de confinamento, tampouco for-
marán parte da 3ª avaliación, tal e como se detalla nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa para o terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

O alumnado que non superou o módulo na 2ª avaliación, está en proceso de recuperación e polo tanto, o tipo das actividades (clave) de recuperación 
propostas xa foron reflictidas no Modelo: MD85AVA01 Informe individualizado de avaliación, enviado por correo electrónico canda o boletín de cualifica-
cións (AL009-Boletín) o 6 de abril. Estas actividades de recuperación, formarán parte dos instrumentos de avaliación. 
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2.1 Criterios de cualificación. 

Tal e como sucedeu ó longo do curso (lembremos que este é un período de recuperación) os criterios de avaliación veñen reflictidos en tres partes, cos 
seus instrumentos de avaliación: 

A. Memoria de prácticas: peso do 20% en cada unha das UD´s e polo tanto no global. 

Para a instalación de taller e os procedementos realizados nela que cada alumno tivo que caracterizar, requírese unha memoria de prácticas 
que deberá ser entregada, repartida nos dous prazos indicados: 

 1ª parte (rererente ás UD da 1ª av.): antes do 11 de maio. 

 2ª parte (referente ás UD da 2ª av.): antes do 12 de xuño. 

 Non se esixirán aqueles apartados nos que o alumno precisa da asistencia ó taller para detallar datos, resultados cualitativos, obser-
vacións ou conclusións sobre a práctica. E dicir, terase en conta só as indicacións sobre a normativa, procedementos e cálculos ne-
cesarios antes de acometer as tarefas prácticas. 

 O alumnado que entregou a Memoria durante a 2ª avaliación conserva a nota daquela ocasión, aínda que tería a opción de mellorala. 

B. Exercicios: peso do 40% en cada unha das UD´s e polo tanto no global. 

Para cada unidade establécense unha serie de exercicios e cuestións, así como unhas datas de entrega. Toda esta información está dispo-
ñible na Aula virtual do Centro. 

 Na avaliación desta tarefa o profesor interpretará a consecución dos CA´s que poidan demostrar as competencias da parte práctica. 

C. Exame: peso do 40% en cada unha das dúas avaliacións a recuperar. 

Para cada UD proporánse cuestións, exercicios, test, preguntas de verdadeiro/falso, etc. En todo caso, estarán baseadas nas tarefas do pe-
ríodo de recuperación. 

 Estableceranse dúas probas, unha por avaliación a recuperar.  

 En cada proba, distinguiranse as diferentes UD´s, tendo que superárense ambas. 

 Para confeccionar estas probas, faráse uso dos criterios de cualificación mínimos esixibles e dos pesos que lle foron asociados na 
programación xeral-ordinaria. 

 As probas levaránse a cabo de xeito presencial se é posible, nun mesmo día a determinar, e mediante videoconferencia se non se po-
de volver ó CIFP Coroso a realizalas. 

 Cada alumno estará exento de realizar aquelas partes relacionadas cos RA´s superados.  

 

Só se esixirán os CA´s mínimos esixibles que poidan adquirirse dun xeito non presencial. Os mínimos non esixibles de cada unha das tres partes, nos 
que o alumno mostre un bo desempeño, empregaranse só no caso de que aumente a media desa parte. Tamén se manterán aqueles que previamente 
foron demostrados durante o período presencial e melloran a nota media do alumno. 

Non se esixirá nada que non fose impartido antes do 13 de marzo. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o período de recuperación establécense, vía telemática: 

a) As entregas coas resoulucións das tarrefas (exercicios e/ou cuestións) repartidas por UD´s. 

b) A entrega da memoria de prácticas (aqueles apartados que poden levarse a cabo a distancia). 

Tanto as actividades propostas como a información facilitada polo profesorado, están relacionadas cos RA´s non alcanzados durante o curso e segundo 
se detallan nos informes individualizados de cada alumno. 

Estas tarefas teñen datas de entrega asignadas, coa intención de: 

 Repartir o traballo a desempeñar polo alumnado e ir adquirindo os coñecementos necesarios de xeito ordenado. 

 Axudar ó alumnado a preparar as probas escritas finais. 

 Seren avaliadas para contribuíren á nota final naqueles CA´s de caracter procedimental que non poden levar a cabo de xeito presencial. 

Debido á dificultade para establecer un ritmo similar nos catro alumnos suxeitos a este período de recuperación, empréganse as canles telemáticas ou 
telefónicas, para a entrega e recepción das tarefas, para a resolución de dúbidas, seguimento, etc. 

Por último, no informe individualizado, tamén se deixou constancia de que se realizará unha ou varias probas escritas finais. Terán lugar de xeito presen-
cial (se é posible) ou de xeito telemático. 
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3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 

Non hai alumnado matriculado neste módulo en condicións de perda de dereito á avaliación continua (PD), nin se vai dar o caso no presente trimestre 
debido á situación sanitaria que estamos padecendo, polo que non é preciso establecer un modelo de proba de avaliación extraordinaria ó respecto. 

4. Medidas de reforzo, repaso, ampliación de contidos 
e aprendizaxes anteriores  

O docente deseña actividades de reforzo e repaso, tendo en conta os informes individualizados de cada alumno e adaptándose ós seus posibles proble-
mas de conectividade. A entrega e recepción das activides realizarase a través da Aula Virtual como medio preferente, pero tamén se envían e permiten 
envíos por correo electrónico. 

Para axudar a comprender contidos fundamentais para o módulo, cólganse na Aula Virtual do Centro, unha serie de documentos e vídeos explicativos 
nas UD´s que lles corresponden. Tamén se empregan vídeos (co obxectivo de paliar a última parte da UD4 e con caarácter opcional) para que non só es-
tes alumnos poidan visionalos, senón tamén os que superaron o módulo e están pendentes de empezar a FCT. 

Os recursos empregados, ademais dos mínimos indispensables (conexión a internet e ordenador) son: 

 Correo electrónico. 

 Aplicación Zoom e Webex. 

 Aula Virtual do CIFP Coroso. 

5. Observacións  

A dirección do Centro informou sobre a posibilidade de ofrecer ordenadores e conexións a internet para que os alumnos sen recursos puideran seguir o 
proceso de aprendizaxe.  

Todos os alumnos aseguraron non ter problema algún, agás un, que afirma non ter unha boa conexión para seguir videoconferencias. Poñendo esto en 
coñecemento do director, comentou que a mellora da conexión non era posible.  

 


