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1.Identificación da programación 

Código: 15014556    Centro: IFP Coroso (Ribeira - Coruña (A)) 

Concello: Ribeira    Ano académico: 2019-2020 

Ciclo formativo                                                                                   

Código familia profesional: INA  Familia profesional: Industrias alimentarias 

Código do ciclo formativo: CSINA02  

Ciclo formativo: Procesos e calidade na industria alimentaria 

Grao: Superior     Réxime: Réxime xeral-ordinario 

Modulo profesional  

Código MP: MP0086           Nome: Xestión da calidade e ambiental na 

Industria Alimentaria  

Curso:2º     Sesións semanais:3.0 

Horas anuais: 87    Sesións anuais: 87 

Profesorado responsable Elaboración/impartición:: PROFESOR ASIGNADO AO 

MÓDULO. 

2. Adaptación da programación 

A presente adaptación da programación faise pola situación de excepcionalidade que 

se está a vivir nestes momentos e ten como finalidade contextualizala nesta situación 

excepcional de estado de alarma para identificar os Resultados de Aprendizaxe (Ras) e 

obxetivos mínimos para acadar una avaliación positiva do alumnado, aclarandolle o 

procedemento do desenvolvemento do terceiro trimestre así como o cálculo da nota final 

do módulo. 

 

3. Resultados de aprendizaxes adquirida en 1º y 2º avaliación.  

Os resultados de aprendizaxe non se modifican por ser un módulo de 2º (foron 

impartidos antes do estado de alarma) 

 

3 . Actividades  propostas para alcanzar obxetivos non alcanzados do 1º e 2º 

avaliación: : 

Tódalas actividades están incluidas nos  informes individuais entregados aos alumnos 

ao finalizar a 2ª avaliación. 
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Resultados da aprendizaxe / capacidades Actividades de recuperación previstas 

(actividades clave) 

RA1 - Aplica sistemas de xestión de calidade, e describe a 

norma en que se basean e os seus requisitos 
(UD1, UD2, UD3) Esquemas, preguntas, exercicios sobre os CA 

mínimos esixibles no período designado polo centro. 
RA2 - Elabora os rexistros de calidade, e analiza as súas 

características e a importancia para o control e a mellora do 

proceso e do produto. 

Elaboración de un traballo que inclúa instrucións e formatos 

de calidade 

RA3 - Controla e comproba a aplicación do sistema de xestión 

da calidade no proceso produtivo.. 
Esquemas, preguntas, exercicios sobre os CA mínimos esixibles 

no período designado polo centro.  

Traballo elaborando  formatos de control de conservación dos 

produtos, e determinacións para o control de calidade 

do produto final 
RA1 - Controla os vertidos, os residuos e as emisións xeradas, 

e recoñece o seu impacto ambiental.. 
Esquemas, preguntas, exercicios,traballos, presentación  sobre 

os CA mínimos esixibles no período designado polo centro. 

RA2 - Utiliza os recursos eficientemente e avalía os beneficios 

ambientais asociados 
Esquemas, preguntas, exercicios,traballos, presentación  sobre 

os CA mínimos esixibles no período designado polo centro. 

RA3 - Aplica sistemas de xestión ambiental, e describe a norma 

en que se basean e os seus requisitos. 
Esquemas, preguntas, exercicios,traballos, presentación  sobre 

os CA mínimos esixibles no período designado polo centro. 

 

 

5. Criterios de evaluación para superación de ciclo:   

Os criterios de cualificación que se aplicarán serán os seguintes:  

CONTIDOS CONCEPTUAIS/PROCEDIMENTAIS: 100 % da calificación   

Conceptuais/Procedimentais 

Os elementos avaliables mentres dure o estado de alarma y/ou non exista a posibilidade 

de facer exames presenciais no centro serán avaliados a través de traballos. 

A entrega dos mesmos é obrigatoria na data e no formato  (si aplica) marcada a tal 

efecto.  

A nota obtida en cada un dos traballo dividirase entre o número dos mesmos feitos por 

cada avaliación. 

No hipotético caso de poder realizar exames presenciais da 1º e 2º avaliación estes 

serán cualificados e valoraranse na nota final, e xunto cos traballos requiridos. Ambos 

serán de obrigado cumprimento.  

 

CÁLCULO DA NOTA FINAL DA AVALIACIÓN:  

A nota final da avaliación será calculada da seguinte maneira: 

O alumnado que teña unha avaliación suspensa e a outra aprobada (primeira ou 

segunda) deberá realizar tódolos traballos de recuperación marcados relacionados coa 

avaliación suspensa (entregados en tempo e forma) para acadar una valoración positiva 
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na parte suspensa e unha vez que está recuperada. Esta nota con traballos será 

avaluada coma un 5 e realizarase una media con la avaliación aprobada.  

O alumnado que teña as dúas avaliacións suspensas para obter una nota de avaliación 

positiva das mesmas deberá realizar tódolos traballos propostos para a súa 

recuperación (entregados en tempo e forma).  

En ambos casos,  una vez recuperadas as partes suspensas poderá subir a nota media 

das avaliacións anteriores realizando tódolos traballos de ampliación propostas para tal 

efecto (entregados en tempo e forma) y/o se as condicións sanitarios o permiten,  

levaríase acabo una avaliación presencial no centro para as subidas de notas 

O alumnado terá que realizar tódalas correccións dos traballos presentados para poder 

acadar a valoración positiva. 

A nota mínima de cada una delas deberá ser como mínimo de un 5.  

Aqueles alumnos que non superen os mínimos esixidos nalgunha das avaliacións, terán 

que recuperar a parte correspondente durante o período de recuperación establecido 

no mes de xuño.  

Para acadar unha avaliación positiva no módulo, o alumno terá que superar tódalas 

avaliacións.. 

En tódolos procesos e criterios de avaliación os alumnos deberán demostra-lo dominio 

das normas de ortografía e gramática, considerándose como unha ferramenta básica 

na formación do alumnado. 

Aqueles alumnos que non superen o módulo realizarán as actividades de recuperación 

que se indican no Apartado 6)  desta programación. 

 

6. .Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumno deberá acada-los obxectivos no período de recuperación establecido nos 

meses de abril a xuño, sempre antes da avaliación final. Se as condicións sanitarias o 

permiten, levaríase acabo una avaliación presencial no centro. 

Se ó remate deste período de recuperación o alumno non acadase os obxectivos 

establecidos, deberá repeti-lo módulo completo, debendo matricularse no módulo de 

novo. 

7. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 

alumnado con perda de dereito a avaliación continua.  

Neste módulo temos un  alumno con perda de avaliación continua : o alumno debe de 

presentar  en tempo e forma os traballos solicitados a tal efecto como complemento  as 

probas finais extraordinarias de PD as cales  realizaranse prioritariamente de xeito 

presencial (se é posible), ou no seu caso de xeito telemático (onde o alumnado terá que 
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realizar tódolos traballos propostos para acadar os mínimos esixibles da primeira e da 

segunda avaliación e realizar as correccións solicitadas polo profesorado ). 


