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Documento Guía 

-Adaptación da Programación para o 3º trimestre e avaliación final. 

   -Criterios de cualificación do traballo do Módulo FCT. 

 

1- 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 

 
CMTMV02 

Electromecánica de 
Vehículos Automóbiles. 

Ciclos formativos de grao 
medio. 

Réxime xeral-
ordinario 

 
 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración 

 

Código MP/UF Nome Curso 
Sesións 

semanais 
Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0453 SISTEMAS AUXILIARES DO MOTOR 2019/2020 12 245 245 

MP0453_12 SISTEMAS AUXILIARES DOS MOTORES OTTO 

 
2019/2020 

 
12 

 
123 

 
123 

MP0453_22 SISTEMAS AUXILIARES DOS MOTORES DIESEL 2019/2020 12 122 122 

 
 

Profesorado responsable 

 
 
Profesorado asignado ao módulo 

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

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

coas 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, 

se realizan as seguintes adaptacións da Programación Didáctica do Módulo. 

 

2-  Mínimos esixibles e Criterios de cualificación. 

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

como mínimo  coñecementos e destrezas das seguintes UD: 

Unidade didáctica 1: Sistemas de acendido por chispa. 

Unidade didáctica 2: Sistemas de alimentación de gasolina por carburador 

Unidade didáctica 3: Sistemas de alimentación de gasolina por inxección electrónica 

Unidade didáctica 4: Sistemas de anticontaminación do motor de gasolina 

Unidade didáctica 5: Sistemas de sobrealimentación do motor gasolina 

Unidade didáctica 6: Sistemas de sobrealimentación de motores diésel 

Unidade didáctica 7: Sistemas de alimentación diésel con regulación mecánica 

Unidade didáctica 8: Sistemas de alimentación diésel con regulación electrónica 

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

aos contemplados na Programación de principios de curso. Foron impartidas ata que foi 

proclamado o estado de alarma. 

 

Unidade didáctica 9: Sistemas de anticontaminación de motores diésel 

A día 13 de Marzo de 2020, cando se decretou o Estado de Alarma, tal e como mostra o 

seguimento da programación, a Unidade Didáctica 9, queda pendente practicamente na súa 

totalidade. Esta foi impartida de forma online.  

Para  avaliación final, os CA desta unidade didáctica só se avaliaran de forma positiva de ser 

o caso. 
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Criterios de cualificación: 

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

educativo. Esta avaliación consistirá nunha o varias probas por escrito a 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 do módulo profesional será numérica entre 1 e 10 sen decimais. Será 

considerada positiva a cualificación igual ou superior a 5 puntos. Se otorgará o mesmo peso 

a cada UD avaliada. 

O tempo para realización da proba será fixado pola profesor, e sinalarase con anterioridade. 

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

  

3- Procedemento de reforzo para a recuperación das partes non superadas. 

 O alumno 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 o alumno está relacionada cos RA non alcanzados durante o 

curso, polo que as actividades son propostas en base  os informes individualizados de cada 

alumno. 

 Estas tarefas teñen fecha de entrega asignadas, coa intención de que permita o alumno 

adquirir coñecementos sobre todos os contidos necesarios para superar o módulo. 

Para recuperar as partes suspensas o alumno deberá superar unha proba escrita, definida 

esta nos criterios de cualificación desta programación. 
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4- 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 a 

avaliación continua (PD), nin se vai dar o caso no presente trimestre debido á situación 

sanitaria que estamos tendo, polo que non é preciso establecer un modelo de proba de 

avaliación extraordinaria ao respecto. 

 

 

 

 

5-Criterios de cualificación do traballo do módulo de FCT. 

 

 O traballo do Módulo de FCT, será valorado polo equipo docente mediante unha 

rúbrica. O traballo divídese en en cinco grupos de actividades asociadas os Resultados de 

Aprendizaxe de Módulo.Cada grupo de actividades ten un peso do 20% sobre a nota total. E 

necesario alcanzar un 10% do valor en cada grupo de actividades para poder realizar a 

media das partes. A cualificación final será de Apto ou Non apto. 

Terase en conta para a valoración das actividades das que consta o traballo os seguintes 

aspectos: 

- Capacidade de síntese das solucións así como o alcance das mesmas. 

- Organización no desenvolvemento das respostas. 

- Redacción clara e comprensiva indicando o teu grao de aprendizaxe e respectando os 

formatos para cada un dos resultados esperados. 

- Posible conclusión da actividade, á que chegues finalmente, coma consecuencia da 

súa correcta realización, como formación dunha opinión propia. 

- Orixinalidade no desenvolvemento do traballo, así como si se acompaña de exemplos 

que axuden a deducir o grao de aplicación do alumno. 

 

Os criterios para valorar o traballo serán os seguintes: 

- Si están totalmente completas calificaranse con 10 puntos. 

- Si falta algunha cuestión que represente entorno o 20% calificarase de 6 a 8 puntos. 

- Si faltan contidos que representen o 50% dos solicitados, calificarase de 2 a 5 puntos, 

a criterio do profesor, segundo a importancia do que se deixase de reflectir. 
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-  Calificarase cun 1 punto cando se entenda que o expresado, é moi inexacto con 

relación ao solicitado, ou cando non rellene o apartado correspondente á actividade. 

-  Non serán tidas en consideración aquelas preguntas que sexan un copia e pega de 

calquer medio empregado para o seu estudio. O alumno deberá estudar, comprender 

e elaborar unha resposta propia. 

 

- Anexo: 

A dirección do centro no claustro final do curso informa a todo o profesorado, que hai a 

disposición dos alumnos/as, ordenadores con conexión a internet, se eles carecen destes 

recursos. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


