
 

 

Páxina 1 de 4 

 

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 

MP0146 VENDA E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

FÉLIX MARTÍNEZ COLMENERO 

 

 

 

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 

 Non procede xa que alumnado rematou clases 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Non procede xa que alumnado rematou clases  Non procede xa que alumnado rematou clases    

       

       

       

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

Os mínimos esixibles serán os C.A. considerados como tales en cada unha das U.D. da parte da programación impartida neste curso académico 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 AS IMPARTIDAS Ó LONGO DO CURSO ACADÉMICO SEGÚN SEGUEMIENTO DA PROGRAMACIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  Os incluídos en cada unha das unidades didácticas impartidas da 
programación durante o curso académico 

 Os incluídos en cada unha das unidades didácticas impartidas da 
programación durante o curso académico 

 

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Non procede, xa que neste módulo non hai ningún alumno nesta situación 

 

 

 

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

Non procede, xa que neste módulo non hai ningún alumno 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 

Non procede, xa que neste módulo non hai ningún alumno nesta situación 

 

 

 

 


