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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

MAM Madeira, moble e cortiza CBMAM01 Carpintería e moble Básico Xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP3009 Ciencias aplicadas I 1º 6 175 210 

Profesorado asignado ao módulo  

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

 
Ante a imposibilidade da docencia presencial e probas obxectivas durante este terceiro trimestre, adoptáronse 

unha serie de medidas para a comunicación e atención educativa docente-alumnado. Así, os criterios de 

cualificación e os mínimos esixibles deben ser modificados. Por este motivo, a avaliación final do alumnado virá 

dada fundamentalmente polos resultados acadados durante as dúas primeiras avaliacións e, a partir destes, 

incrementarase (só de forma positiva) todas as actividades realizadas polo alumnado durante o terceiro trimestre. 

De maneira que a nota final será igual ou superior á acadada pola media das dúas primeiras avaliacións. 

 
A avaliación do alumnado que durante o tempo de actividade educativa presencial non adquirise as 

aprendizaxes e competencias previstos (alumnado con a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensas e que a media da 

cualificación delas non da 5 ou máis): Neste caso, durante o terceiro trimestre proporánselles actividades dirixidas 

a conseguir as aprendizaxes e competencias correspondentes aos trimestres 1º e 2º, consideradas agora como 

imprescindibles, é dicir, á recuperación das citadas avaliacións. O logro desas aprendizaxes dará lugar á 

cualificación de 5 na avaliación final da materia. Se este alumnado entrega tamén as tarefas correspondentes 

ás aprendizaxes do 3º trimestre, e consegue ás mesmas, poderá ver incrementado ese 5 ata nun 20 %, 

dependendo do grao de desenvolvemento de traballo autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado 

e dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas aprendizaxes e do desenvolvemento 

competencial. 

A avaliación do alumnado que presencialmente xa tiña acadado as aprendizaxes e competencias previstas 

nas dúas primeiras avaliacións (alumnado coas dúas avaliacións aprobadas ou alumnado cunha avaliación 
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suspensa que a media das dúas da 5 ou máis): Durante o terceiro trimestre proporánselles actividades dirixidas 

á ampliación das aprendizaxes anteriores. Para este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias 

programadas para o 3º trimestre poderá supoñer o incremento de ata un 20% á media da 1ª e 2ª avaliacións, 

dependendo do grao de desenvolvemento de traballo autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado 

e dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas aprendizaxes e do desenvolvemento 

competencial. 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva serán os correspondentes aos vistos presencialmente 

na aula, antes da etapa de confinamento, e que se enumeran a continuación: 

CA1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora 

(física ou informática). 

CA1.5. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar con eles. 

CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 

CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e 

inversamente proporcionais. 

CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais que se vaian 

realizar. 

CA3.2. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade. 

CA3.3. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade. 

CA3.4. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e utilizando 

a notación científica. 

CA3.5. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

CA3.8. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza. 

CA4.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura. 

CA4.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos. 

CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou 

ao aparello correspondente. 

CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas anatómicas dos 

aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor. 

CA8.4. Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o mantemento da saúde e 

as que poden conducir a unha mingua desta. 

CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións alxébricas. 
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CA9.3. Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de ecuacións de 

primeiro grao. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

O profesor terá que recabar de forma sistemática, ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe, evidencias do 

progreso dos seus alumnos e alumnas. Para iso é imprescindible a recollida e rexistro de ditas evidencias de 

aprendizaxe. 

Nesta etapa de confinamento, empezouse usando o correo electrónico e insistindo ao mesmo tempo en que o 

alumnado fora intentando acceder tamén á aula virtual, explicándolle como e insistindo en preguntarme se tiñan 

dificultades. Ademais, disponse dun profesor que xestiona a aula virtual que sempre está disposto a axudar e a 

resolverlles as dúbidas. Nesta aula virtual vanse colgando todas as actividades, solucións e habilitando foros por 

temas para a consulta e resolución de dúbidas xerais. As dúbidas particulares resólvense mediante o correo 

electrónico. A idea é que todos os/as alumnos/as poidan manexar a aula virtual sen dificultade, para poder levar 

a cabo a través desta plataforma a entrega de tarefas, así como un rexistro dos accesos individuais do alumnado, 

e a posibilidade de realizar algunha proba. Dado o gran número de alumnos/as que temos, esta ferramenta faise 

imprescindible para o seguimento individual do alumnado, xa que permite constatar o nivel de desemprego e 

autonomía, así como a actitude e esforzo realizado, e que constituirá o instrumento básico de avaliación. 

Tamén nalgúns casos usouse o teléfono particular para facer chamadas telefónicas a aqueles/as alumnos/as que 

non se conectaron á aula virtual co fin de saber o motivo e intentar axudalos. En canto, á brecha dixital, recibiuse 

comunicación por parte do centro de que todas as necesidades comunicadas en prazo,  foron atendidas, 

utilizando, tanto os medios enviados pola Consellería como portátiles do centro. 

Polo tanto, si algún alumno nestes momentos non dispón de ordenador e/ou wifi é porque non o solicitou, a pesar 

da insistencia en que o fixeran. Polo dito anteriormente todos/as alumnos/as deberían poder traballar coa aula 

virtual. De todas  formas, á hora de realizar o proceso de avaliación consideraranse as limitacións que poden 

producirse pola variedade de estilos cognitivos do alumnado e a importancia da competencia de “Aprender a 

aprender”. 

Todo o alumnado traballará  sobre as mesmas aprendizaxes e competencias imprescindibles, a diferencia entre 

os que non teñan superadas a 1ª e/ou 2ª avaliación e os que si as teñan superadas estará nas actividades que 

desenvolverán, actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 

anteriores. De todas formas,  todo o alumnado poderá  entregar actividades de ampliación. 

 

Os medios empregados están sendo: 

- Correo electrónico 

- Aula virtual do centro 

- Libro de texto 
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- Teléfono particular 

- Visualizador de documentos con audio (HUE HD Pro) comprado por min para este fin 

Os instrumentos están sendo: 

- Rexistro individualizado do alumnado no que irá recollendo de maneira sistemática os datos 

observados/recollidos sobre como o/a alumno/a vai facendo progresos (entradas nas actividades e 

entrega das tarefas). 

- Revisión e análise das tarefas realizadas polo alumnado. 

- Titorías individualizadas co alumnado vía correo electrónico. 

- Probas obxectivas (non se contemplan, agás que se puidesen levar a cabo, segundo evolucione a 

situación sanitaria porque se retome a actividade presencial). 

3.1 Actividades de recuperación 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias nas dúas primeiras avaliacións: 

proporánselles actividades que lles axuden a adquirilas, consideradas agora como  imprescindibles e así 

recuperar esas avaliacións, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo.  

Proporanse distintas tarefas, traballos e actividades, que se terán en conta posteriormente para a avaliación final. 

Serán problemas numéricos, cuestións teóricas, resumes, esquemas e/ou mapas conceptuais. 

Tamén poderán entregar as actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores co obxectivo de incrementar 

a súa nota final ata un 20%. 

Na medida do posible, ofrecerase ao alumnado unha retroalimentación das tarefas traballadas, de maneira que 

se favoreza a mellora das aprendizaxes e o desenvolvemento e a adquisición das competencias. Tamén se 

contempla a preparación de vídeos explicativos que eu mesma gravo cun  visualizador de documentos 

acompañado do correspondente audio coas explicacións. Estes vídeos que teñen dispoñibles na aula virtual do 

centro, teñen unha duración de 2 a 4 min (5-50 MB) o que permite a súa visualización a todo o alumnado, incluído 

aquel que non dispón dunha conexión a internet axeitada. Ademais deste xeito os/as alumnos/as poden visualizar 

unicamente aqueles vídeos que precisan ou mesmo descargalos para poder traballar con eles noutro momento 

no que non teñan conexión a internet. O emprego deste tipo de material permite chegar a unha maior parte do 

alumnado pois as videoconferencias requiren dunha boa conexión a internet e a dispoñibilidade horaria do 

material informático no seu domicilio (moitas veces están compartindo os PCs con irmáns ou os seus 

proxenitores). Así mesmo, cando os/as alumnos/as  preguntan dúbidas ademais de proporcionarlles unha 

explicación escrita contestando ao medio que eles/elas empregaron (normalmente o correo electrónico), 

engádese un vídeo explicativo na aula virtual que poida servir de axuda para o resto do alumnado. Os  simuladores 

virtuais son tamén de gran axuda para que poidan asimilar mellor os contidos. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Non hai alumnado/a con perda de dereito á avaliación continua. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Todo o alumnado traballará  sobre as mesmas aprendizaxes e competencias imprescindibles, a diferencia entre 

os que non teñan superadas a 1ª e/ou 2ª avaliación e os que si as teñan superadas estará nas actividades que 

desenvolverán. Así pois para o alumnado que presencialmente xa tiña acadado as aprendizaxes e competencias 

previstas: proporánselles actividades dirixidas á ampliación das aprendizaxes anteriores e que se terán en conta 

na avaliación final. Tratarase de implicar ao estudante nos procesos de busca de información, reflexión, aplicación 

e comunicación do coñecemento. Valorase como unha oportunidade especial para o desenvolvemento da 

competencia aprender a aprender. A visualización dalgún vídeo curto de internet, atractivo e relacionado cos 

contidos tamén axudará a espertar a curiosidade do alumnado mellorando a súa predisposición cara á realización 

das tarefas. Existe alumnado que pode necesitar algún tipo de actividades máis avanzadas que xa non sexan de 

repaso, senón relacionadas con contidos do currículo que non foron vistos na etapa presencial. A este tipo de 

alumnado proporcionaránselle tamén actividades deste tipo, de forma que sigan a materia sen caer no fracaso 

por aburrimento. 

Na medida do posible, ofrecerase ao alumnado unha retroalimentación das tarefas traballadas, de maneira que 

se favoreza a mellora das aprendizaxes e o desenvolvemento e a adquisición das competencias. 

 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 

1. Para aquel alumnado que necesita actividades de reforzo para que acaden os contidos mínimos, serán postos 

a súa disposición vídeos explicativos moi sinxelos co fin de axudarlles nas tarefas. Ademais, o prazo de entrega 

pode verse ampliado sen que isto modifique a nota para o alumnado que necesite este tipo de reforzo. Á hora de 

realizar o proceso de avaliación consideraranse as limitacións que poden producirse pola variedade de estilos 

cognitivos do alumnado e a importancia da competencia de “Aprender a aprender”. 

2. Para aquel alumnado que necesita actividade de ampliación, serán postas a súa disposición tarefas que 

versarán non só sobre os contidos mínimos senón tamén doutros contidos do currículo que busquen motivalos  

contribuíndo a desenvolver a competencia de aprender a aprender. 


