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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 

CBHOT01 Ciclo Básico de Cociña e Restauración 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3042 Ciencias Aplicadas II 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral -ordinario Presencial A 

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

Nome e apelidos 

Eva Rodríguez Barreiro 

 

 

 

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) 

Este módulo non ten terceiro trimestre. 

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

 

Non hai cambios. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Non hai cambios. 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DO MÓDULO EN XUÑO: 

Os alumnos que teñen avaliacións pendentes poderán seguir un plan de recuperación que consiste na realización das tarefas propostas na aula virtual, clases non presenciais para a 

resolución de dúbidas na plataforma webex e a realización de varias probas. 

A cualificación final de xuño obterase mediante a fórmula:  

X = 0,5*E + 0,1*C + 0,4*T 

Sendo E= nota  de exames, C=aproveitamento das clases non presenciais utilizando a plataforma webex  e T=  realización das tarefas na aula virtual. 

Realizaranse varias probas con pouca materia para facilitar a recuperación, a nota E será a media de todas elas. Se E>3 calcúlase a nota X coa fórmula anterior. Para recuperar o módulo é 

necesario que X≥5. 

O alumnado que non consiga recuperar deste xeito, poderá realizar unha proba final, a nota desta proba será E e calcularase a nota final X coa fórmula anterior. Igualmente para recuperar 

o módulo é necesario que X≥5. 

As actividades de recuperación e repaso están baseadas nos contidos traballados na aula. 

 

PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DO CURSO ANTERIOR:  

Os alumnos de 2º de ciclo que teñan suspenso o módulo de Ciencias Aplicadas I deben entregar os traballos de reforzo e recuperación que lles correspondan xunto cunha proba final 

presencial ou virtual se é posible. 

A nota final será a mellor das seguintes: 

 - 40% media de probas 1ª e 2ª se esta se pode realizar + 60% nota global de tarefas ha realizar de xeito obrigatorio polo alumno antes da suspensión das clases presenciais e despois. 

 Se non fose posible realizar a 2ª proba sería 40% da 1ª + 60% de nota global de tarefas. 

 -40% segunda proba se se pode realizar+ 60% nota global tarefas.  

Se non fose posible realizar a segunda proba a nota sería a nota global das tarefas obrigatorias a realizar polo alumno durante o curso. 

As actividades de recuperación e repaso están baseadas nos contidos traballados na aula. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Non hai 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 

 

- Curso na aula virtual co material do módulo de Ciencias Aplicadas II, coas tarefas que deben realizar,  apuntes, vídeos e enlaces. 

- Clases por vídeo conferencia na plataforma webex para resolver dúbidas, repasar contidos  e preparar as tarefas. 

- Atención de posibles dúbidas do alumnado mediante o correo electrónico ou os foros da aula virtual. 

 

 

 

 


