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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15023314 IES DE SABÓN 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CM02001 CONDUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

CM0031 CONDUCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

LUIS JAVIER RAMOS ASENSIO 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 CONDUCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Planificar, deseñar e propoñer 
itinerarios en bicicleta adecuados 
a un grupo de usuarios dunhas 
características determinadas 

 Ante un suposto onde se defina un itinerario determinado a 
realizar por un grupo de características definidas; propoñer 
itinerarios adecuados ao nivel, calcular o ritmo  de marcha, indicar 
os puntos de reagrupamento, establecer os puntos de 
avituallamento e apoio técnico indicando as características dos 
mesmos, indicar as posibles continxencias que se poidan producir 
en relación ao medio, á bicicleta e ás persoas, así como as 
solucións previstas 

Non Non              - - - - - - 

 Determinar, distinguir e utilizar as 
indicacións técnicas e de 
condución nos itinerarios en 
bicicleta 

 Ante un suposto práctico determinar as indicacións técnicas e de 
condución que deben recibir os usuarios; posición, trazados, 
comportamento en cruces, sistemas de freado, cambio de 
desenvolvementos 

Si Si Tarefas de entrega na Aula Virtual 

Cuestionarios AV 

 

 Analizar as medidas de control 
necesarias para garantir un 
adecuado itinerario en bicicleta 

 Definir as normas e información que debe recibir un grupo antes 
de realizar un itinerario en bicicleta 

Si Si Tarefas de entrega na Aula Virtual 

Cuestionarios  AV 

 Describir e explicar as normas de circulación na ruta Si Si Cuestionarios AV 

 Indicar as posibles continxencias 
que se poden producir en relación 
ao medio, á bicicleta e ás 
persoas, así como as solucións 
previstas 

 Explicar as técnicas de reagrupamento e de control do grupo Non Non  

 Enumerar a información que debe recibir o cliente sobre os 
consellos e aspectos técnicos a ter en conta na condución de 
bicicletas 

Si Si Tarefas de entrega na Aula Virtual 

Cuestionarios  AV 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

AVALIACIÓN: 

Procedementos:  

Se terán en consideración os resultados das dúas primeiras avaliacións e tamén os da terceira (sempre que isto beneficie ao alumnado).  

Instrumentos: 

Para obter a cualificación da 3ª avaliación se terán en conta as tarefas entregadas na Aula Virtual semanalmente, que contemplan os seguintes tipos: 

- Preguntas de resposta corta 

- Participación nos foros. 

- Glosario 

- Elaboración documento técnico de libro de ruta 

- Cuestionarios. 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

O alumnado terá que aprobar as dúas primeiras avaliacións para poder superar o módulo.  

 

CUALIFICACIÓN FINAL: 

A nota final do curso será a valoración máis favorable para o alumno/a entre as seguintes opcións: 

a) Media entre a 1º e a 2º avaliacións cun valor porcentual do 60% e 40% respectivamente. 

b) Media das tres avaliacións cun valor porcentual do 33,3% para cada unha. 

 

ALUMNADO QUE TEÑA ALGUNHA AVALIACIÓN PENDENTE DE RECUPERAR: 

Deberá realizar unha proba de recuperación sobre os contidos da avaliación correspondente, que será realizada a través da Aula Virtual e conectados por videocon-
ferencia. Dita proba poderá consistir en tarefas do tipo: 

- Elaboración de síntese de información. 
- Preguntas de resposta corta 
- Cuestionario  

Para a 2º avaliación ademais será imprescindible entregar enlace a un Clip de vídeo con execución práctica de habilidades técnicas do alumno/a. 
A recuperación dunha avaliación suporá a cualificación de 5 puntos na avaliación correspondente aos efectos de nota da avaliación. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 EDUCACIÓN VIAL DO CICLISTA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Analizar a normativa e os procedementos de 
organización da condución dun grupo nos itinerarios en 
bicicleta 

 Coñecer a normativa de circulación en bicicleta Proba escrita e cuestionarios  AV 

 Aplicar correctamente a normativa de circulación en 
bicicleta 

Folla de rexistro  non necesaria 3º trimestre 

 

Nº Unidade didáctica 

2 MATERIAL E EQUIPO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
 Indicar o material persoal e complementario, así como a 

súa distribución na bicicleta para a realización de 
itinerarios 

 Indicar o material persoal e complementario para a 
realización de itinerarios en bicicleta, explicando as súas 
características e funcionalidade 

Proba escrita  e cuestionarios AV 

X  
 Analizar os distintos tipos de bicicletas e os seus 

compoñentes, determinando as características e a súa 
funcionalidade 

 Describir os compoñentes da bici e a súa funcionalidade Proba escrita AV 

 Relacionar tipo e características da bici e equipo en 
función do itinerario e condutor 

Proba escrita AV 

X  
 Preparar as bicicletas adaptándoas ás condicións dos 

distintos condutores, terreos e cargas que se transporten 
 Adaptar os elementos da bici ás características 

individuais do condutor 

Folla de rexistro  non necesaria 3º trimestre 
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Nº Unidade didáctica 

3 TÉCNICAS DE CONDUCIÓN DE BICICLETAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 Analizar as diferentes técnicas para aplicar na condución 

de bicicletas e seleccionar a máis adecuada a cada tipo 
de terreo 

 Realizar adecuadamente as manobras de cambio de 
marchas e modificación do desenvolvemento en función 
das características do terreo 

Folla de rexistro  non necesaria 3º trimestre 

 

 X 
 Conducir a bicicleta con seguridade, eficacia e equilibrio, 

en diferentes tipos de estados do terreo, segundo a 
técnica máis adecuada a cada caso 

 Conducir a bicicleta con seguridade, eficacia e equilibrio 
en diferentes tipos e estados do terreo 

Proba escrita e cuestionarios AV 

Clip de vídeo con execución práctica das 
habilidades técnicas. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 MECÁNICA E MANTEMENTO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 
 Detectar e diagnosticar avarías nas bicicletas, realizar as 

operacións para a súa resolución e aplicar as medidas de 
mantementos necesarias para o seu prevención 

 Indicar o listado de ferramentas e recambios necesarios 
para unha ruta determinada 

Proba escrita e cuestionarios AV 

 Desmontar e montar correctamente os elementos básicos 
da bicicleta utilizando as ferramentas adecuadas con 
destreza 

Proba escrita e cuestionarios AV 

 Diagnosticar e reparar avarías como pinchazos, bielas, 
cadeas, freos, axuste de cambio e dirección. 

Exame práctico de mecánica  non necesaria 
3º trimestre 

 Realizar as operacións de mantemento e engraxe Folla de rexistro  non necesaria 3º trimestre 

  
 Regular a bici en función do terreo a transitar e das 

técnicas que se prevén executar 

Folla de rexistro  non necesaria 3º trimestre 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para cada unha das avaliacións existirán tarefas de repaso a realizar polo alumnado durante o terceiro trimestre, de xeito que se facilite a adquisición dos 
aprendizaxes previstos en cada unha das avaliacións. 

Porén, existirán probas específicas de recuperación para cada unha das avaliacións, das que se obterá a cualificación final da avaliación. 
 

O alumnado con algunha avaliación pendente deberá realizar unha proba de recuperación sobre os contidos da avaliación correspondente, que será realizada a tra-
vés da Aula Virtual e conectados por videoconferencia. Dita proba poderá consistir en tarefas do tipo: 

- Elaboración de síntese de información. 
- Preguntas de resposta corta 
- Cuestionario  

 
Para a 2º avaliación ademais será imprescindible entregar enlace a un Clip de vídeo con execución práctica de habilidades técnicas de condución do alumno/a. O 
contido do clip no relativo á execución práctica das técnicas básicas de condución de bicicleta será explicado e definido claramente polo docente durante as semanas 
previas ao final de curso, e conterá as habilidades técnicas básicas traballadas durante o 2º trimestre. 
 
A recuperación dunha avaliación suporá a cualificación de 5 puntos na avaliación correspondente aos efectos de nota da avaliación. 
 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Non procede por non ter alumnado nesta situación. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 O alumnado que non segue o ritmo do grupo poderá recibir tarefas máis específicas coa explicación precisa sobre o obxectivo da mesma e metodoloxía para a súa 

elaboración. Ditas medidas se aplicarán no momento que se comprobe a súa necesidade, por petición do propio alumnado ou mesmo por decisión do docente. 

As videoconferencias semanais terán tamén o obxectivo de recibir un pequeno feed-back ao respecto da progresión semanal nas tarefas e na situación particular do 

alumnado. 

No relativo ao equipamento informático do grupo, se solicitou información ao alumnado e unicamente recibimos unha petición de equipamento para a conexión de 

datos, polo que como medida de acceso ás tarefas e videoconferencias se xestionó un punto de acceso wifi para un dos alumnos do grupo. 

 

 

 

 


