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1 Identificación da programación 

Centro educativo 

 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP Coroso Ribeira 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 

INA Industrias Alimentarias CMINA03 Elaboración de Produtos Alimentarios 
Ciclos formativos de 

grao medio 
Réxime 
adultos 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 

MP/UF 
Nome Curso 

Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0143 Tratamentos de transformación e conservación 2019/2020 7 240 175 

MP0143_15 Transformación de produtos alimentarios 2019/2020 7 60 60 

MP0143_25 Tratamentos térmicos de conservación 2019/2020 7 60 60 

MP0143_35 Tratamentos de redución de actividade da auga 2019/2020 7 40 40 

MP0143_45 Tratamentos de conservación alternativos 2019/2020 7 40 40 

MP0143_55 Envasamento e embalaxe 2019/2020 7 40 40 

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración. 

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

Atendendo á necesidade de adaptar a programación inicial do curso 2019/2020 trala entrada en vigor do 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 pola 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 3º trimestre do presente 
curso os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva serán os xa previstos, posto que no momento da entrada en vigor do citado RD, o 
alumnado relacionado con este módulo xa se atopaba realizando as actividades profesionalizadoras e de formación nas empresas.  

 

Nas seguintes Unidades Didácticas os mínimos esixibles non sofren modificación respecto aos contemplados na Programación inicial e para a acadar 
unha avaliación positiva debe ser capaz de demostrar como mínimo os coñecementos e destrezas relacionados coas seguintes unidades: 

UD2. Transformación e conservación de alimentos. Principais métodos. 

UD3. Operacións de cocción. Enforno e fritura. 

UD5. Descomposición dos alimentos. 

UD6. Tratamentos térmicos. 

UD7. Tratamentos por frío. 

UD9. Redución da actividade de auga. 

UD11. Tratamentos de conservación alternativos de alimentos. 

UD13. Envasado. 

UD14. Etiquetaxe e embalaxe. 
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Unidades Didácticas: 1, 4, 8, 10 e 12. Formación en empresa.  

Non se consideran os mínimos esixibles nestas Unidades Didácticas por non se ter impartido antes da suspensión da actividade profesionalizadora 
e de formación na empresa. A profesora impartirá os contidos destas UUDD durante a terceira avaliación coa fin de que o alumnado siga coa 
formación prevista na Programación e adaptadas á situación de imposibilidade de traballar coa maquinaria e instrumentos axeitados, xa que son 
unidades que realizarían na empresa; ademais de teranse en conta de forma positiva, segundo se autoriza pola Inspección Educativa e a Dirección 
do Centro e tal e como se indica nas 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.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O alumnado atopábase realizando actividades profesionalizadoras e de formación nas empresas e coa suspensión de dita actividade para todo o 
grupo, non sendo posible a cualificación por parte da empresa para a terceira avaliación e que, segundo recolle a Resolución do 23 de abril de 2020: 
“ No caso do alumnado que non estea a cursar o derradeiro curso do ciclo e tiña programada formación en empresa [...], poderá ser avaliado dos 
módulos e rematar o curso escolar nas datas establecidas para o resto de ensinanzas [...], polo que se realizan as seguintes adaptacións dos Criterios 
de Cualificación, xa que a avaliación final pasa de setembro a xuño. 

 

A cualificación  final virá dada pola nota media da primeira e da segunda avaliación, ás que se aplicaron os criterios establecidos na programación 
inicial. Dita nota verase incrementada nun 10% en función das cualificacións medias das actividades de reforzo planeadas durante este terceiro 
trimestre, sempre que ambas avaliacións estean superadas.  A cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial. 

 

As actividades poderán consistir en supostos prácticos sinxelos, resumos, diagramas de fluxo ou pequenos traballos de investigación sobre cuestións 
relacionadas co módulo e cualificaranse de 0 a 10 da seguinte maneira: 

- Si se entende que está totalmente completa cualificarase con 10 puntos. 

- Si se entende que falta algunha cuestión que represente o redor do vinte por cento cualificarase con 6 a 8 puntos. 

- Si se entende que faltan contidos que representen a metade dos solicitados, cualificarase con 2 a 5 puntos, a criterio do profesor, segundo 
a importancia do que se deixase de reflectir. 

- Cualificarase cun 1 punto cando se entenda que o expresado, é moi inexacto con relación ao solicitado, ou cando non se encha o 
apartado correspondente á actividade. 

- Respectaranse as datas de entrega das tarefas, restarase 1 punto da cualificación obtida se se entrega con retraso. 

 

Este apartado non é de aplicación para a proba de avaliación extraordinaria e alumnos con avaliacións pendentes. 

3 Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Procedemento para definir as actividades de recuperación 

De acordo ás Instrucións do 27 de abril de 2020: “Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescind ibles 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”. Para iso: 

- As recuperacións realizaranse na 3ª avaliación, prioritariamente de xeito presencial, sempre que a situación e as autoridades sanitarias 
o permitan e, de non ser o caso, de xeito telemático.  

- Haberá unha proba por cada avaliación suspensa, cada proba de recuperación incluirá preguntas relativas as UU.DD. da avaliación en 
cuestión. Na proba, indicarase ao alumnado a puntuación de cada pregunta, así coma todas aquelas cuestións necesarias para a súa 
realización. Será necesario acadar a lo menos 5 para poder superar a avaliación suspensa, sendo a nota máxima que o alumnado pode 
obter. Ademais, o alumnado terá que entregar todos os traballos non entregados e as actividades especificadas no apartado 2 e 4, para 
acadar unha puntuación positiva. 

 

A cualificación destas recuperacións consignaranse na terceira avaliación parcial e coincidirá coa cualificación final. 

 

Se o alumno non supera estas recuperacións terá que facer un exame final que consistirá nos mínimos esixibles expresados na programación 
didáctica inicial do módulo e que vén especificado no seguinte punto. 
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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 cuxa cualificación se consignará na avaliación final dos 
módulos do curso. O sistema de puntuación será de 0 a 10, como resultado do cálculo da media aritmética das distintas partes de dita proba, 
establecéndose o aprobado en 5 ou mais, para o que o alumno ha de superar unha proba teórica cos contidos da 1ª e 2ª avaliación na súa totalidade, 
de non alcanzar nunha delas a nota mínima non se considerará aprobado. Estas probas realizaranse prioritariamente de xeito presencial, sempre 
que a situación e as autoridades sanitarias o permitan e, de non ser o caso, de xeito telemático.    

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

De acordo ás Instrucións do 27 de abril de 2020, durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de ampliación e reforzo das aprendizaxes 
anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. 

 

O plan de actividades a realizar céntrase en tarefas de repaso e consolidación traballados na 1ª e 2ª avaliación, centrándose principalmente nas 
unidades relacionadas coa actividade profesionalizadora e de formación en empresa e que consisten en supostos prácticos sinxelos, resumos, 
diagramas de fluxo ou pequenos traballos de investigación sobre cuestións relacionadas co módulo para aqueles alumnos que superaran as 
avaliacións positivamente e de reforzo, de cara a recuperación, para aqueles con avaliacións pendentes. 

 

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 de acordo aos criterios establecidos ao apartado 2, en criterios de cualificación. 
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