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MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Adultos Dual A 
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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 

1 Formación en empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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RA1 -  Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus factores básicos 

• CA1.8 - Clasificáronse os sistemas de protección colectiva en relación cos perigos de que protexen. 

• CA1.9 - Clasificáronse os equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que protexen. 

• CA1.10 - Clasificáronse os sistemas de sinalización de seguridade en relación cos perigos de que advirten. 

• CA1.11 - Describíronse as operacións de mantemento, conservación e reposición dos equipamentos de protección individual. 

• CA1.12 - Describiuse o xeito de uso dos equipamentos de protección individual. 

RA1 -  Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de xestión ambiental, e interpreta os seus conceptos e os seus factores básicos. 

• CA1.8 - Describíronse as técnicas de promoción da redución de contaminantes. 

• CA1.9 - Describiuse o programa de control e redución de contaminantes. 

RA2 -  Recoñece os principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os 
efectos dos axentes contaminantes sobre o medio. 

• CA2.2 - Identificáronse os principais axentes contaminantes atendendo á súa orixe, así como os efectos que producen sobre os me-
dios receptores. 

• CA2.3 - Elaborouse o inventario dos aspectos ambientais xerados na actividade industrial. 

• CA2.4 - Clasificáronse os focos en función da súa orixe e propuxéronse medidas correctoras. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

A cualificación da avaliación final obterase tendo en conta os pesos asignados as Unidades Didácticas (UD) na programación inicial deste módulo. No caso de que non se 
poidan levar a cabo as actividades previstas na empresa, os pesos da cualificación asignados ás unidades "Formación en empresa" obteranse da cualificación do módulo 
integrado de "FCT e Proxecto", sempre e cando resulte unha cualificación máis favorable ao alumnado. 

 

 

 



 

 

Páxina 4 de 6 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

3 Xestión da calidade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA2 -  Define actuacións para facilitar a posta en práctica e o mante-
mento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus 
conceptos e os seus factores básicos. 

▪ CA2.5 - Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da cali-
dade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, 
etc.) 

▪ CA2.6 - Describíronse as técnicas avanzadas para a xestión da calida-
de (QFD, AMFE, Poka-Yoke, etc.) 

Exercicios de ferramentas de xestión de 
calidade e técnicas avanzadas para a xestión 

da calidade. 

Nota: O procedemento para a recuperación 
esta programado especialmente para cumplir 

so os RA e CA non acadados polos alumnos 
pendientes  

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que tivo unha avaliación negativa no primeiro e/ou segundo terá que facer actividades de recuperación e, se fose necesario, unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. 

 Para realizar o seguimento das actividades de recuperación e a proba telemática empregarase a aula virtual e a aplicación Cisco Webex Meetings. A data da proba telemática será publicada na aula virtual.  

A avaliación realizarase tomando como referencia os criterios de avaliación imprescindibles e os criterios de cualificación do punto 5 deste documento 
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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 

Para realizar o seguimento das actividades de recuperación empregarase a aplicación Cisco Webex Meetings, onde o alumnado poderá consultar as dúbidas que lle vaian xurdindo. Para a entrega de tarefas empregarase a aula virtual. 

 

 

 

 

 


