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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

32015475 IES O RIBEIRO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMINA02 ACEITES DE OLIVA E VIÑOS 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0030 OPERACIÓNS E CONTROL DE ALMACÉN NA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

MARTA GARCÍA CRUZ 

 

 

 

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 

3 
 Operacións de recepción de mercadorías 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA.3. Almacena as mercadorías con técnicas e procedementos 
seleccionados en función das súas características. 

 CA3.1 Describíronse e aplicáronse os criterios de clasificación de 
mercadorías. 

SI SI P.E. 

   CA3.2 Interpretáronse os sistemas de codificación. SI SI P.E. 

   CA3.3 Identificáronse os sistemas de almacenamento. SI SI P.E. 

   CA3.4 Describíronse as características dos equipamentos de carga, 
descarga, transporte e manipulación interna. 

SI SI P.E. 

  CA3.5 Xustificouse a localización das mercadorías no almacén. SI SI P.E. 

  CA3.6 Identificáronse as condicións de operatividade do almacén 
(orde, limpeza, temperatura, humidade, etc.). 

SI SI P.E. 

  CA3.7 Determináronse as normas de seguridade do almacén. SI SI P.E. 

  CA3.8 Valorar a importancia de colaborar co grupo de traballo, 
actuar conforme ós principios de responsabilidade e ter en conta a 
súa posición dentro dunha xerarquía 

SI SI P.E. 

Nº Unidade didáctica    

4 Operacións de almacenamento de mercadorías 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA.4. Expide os produtos e xustifica as condicións de transporte e 
conservación. 

 CA4.1 Formalizouse a documentación relacionada coa expedición. SI SI P.E. 

  CA4.2 Rexistrouse a saída de existencias e actualizouse o rexistro. SI SI P.E. 

  CA4.3 Seleccionáronse as condicións axeitadas para os produtos que 
se vaian expedir. 

SI SI P.E. 

  CA4.4 Determinouse a composición dos lotes e a súa protección. SI SI P.E. 

  CA4.5 Mantívose a orde e a limpeza na zona de expedición. SI SI P.E. 

  CA4.6 Identificáronse as características dos medios de transporte 
para garantir a calidade e a seguridade alimentaria. 

SI SI P.E. 

  CA4.7 Valorar a importancia de colaborar co grupo de traballo, 
actuar conforme ós principios de responsabilidade e ter en conta a 
súa posición dentro dunha xerarquía 

SI SI P.E. 

      

Nº Unidade didáctica 

5 
 Expedición de mercadorías 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA.5Manexa as aplicacións informáticas e valora a súa utilidade no 
control do almacén. 

 CA5.1 Caracterizáronse as aplicacións informáticas. SI SI P.E. 

   CA5.2 Identificáronse os parámetros iniciais da aplicación segundo 
os datos propostos. 

SI SI P.E. 
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   CA5.3 Modificáronse os arquivos de produtos, provedores e 
clientela. 

SI SI P.E. 

   CA5.4 Rexistráronse as entradas e as saídas de existencias e 
actualizáronse os arquivos correspondentes. 

SI SI P.E. 

  CA5.5 Elaboráronse, imprimíronse e arquiváronse os documentos de 
control de almacén. 

SI SI P.E. 

  CA5.6 Elaborouse, imprimiuse e arquivouse o inventario de 
existencias. 

SI SI P.E. 

  CA5.7 Valorar a importancia de colaborar co grupo de traballo, 
actuar conforme ós principios de responsabilidade e ter en conta a 
súa posición dentro dunha xerarquía 

SI SI P.E. 

      

 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

Páxina 5 de 7 

 

Os mínimos exixibles serán os criterios de avaliación, que se imparten neste curso e que se consideran imprescindibles  

Procedementos avaliación: O traballo feito no terceiro trimestre será avaliado simplemente para mellorar a nota final 

Cualificación final : A cualificación final partirá da media das cualificacións da dúas anteriores avaliacións e poderá subir ata dous puntos no caso de que tódolos instrumentos de avaliación sexan entregados e 

estean correctos. A nota subirá en función da porcentaxe de tarefas entregadas correctamente. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

 

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

Tal e como pon na programación didáctica: 

Como Reforzo grupal: repasaránse os principais contidos e actividades de cada unidade didáctica como reforzo da aprendizaxe previamente a cada recuperación.  

Como reforzo educativo individualizado: estudiarase o caso en concreto adaptándolle os contidos teórico-prácticos, a súa necesidade particular sempre e cando se acredite mediante informe ou certificado médico, que posúe 
algunha limitación, dificultade, minusvalía, lesión ou enfermidade que lle impida o normal seguimento das actividades de ensino-aprendizaxe que se leven a cabo.  

Ademáis no caso de alumnado con problemas de conexión facilitarase  a conexión telefónica ou por outras vías. 

 

 

 

 


