
 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020 

CICLO FORMATIVO_CBMAM01 

Módulo: 

MP3077_MATERIAIS E PRODUTOS TÉXTILES 

 

Índice 

1. Identificación da programación ............................................................................... 2 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles ....................................................... 2 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas ........................... 2 

3.1 Actividades de recuperación ................................................................................... 2 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación 
continua (PD) ................................................................................................................ 2 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao 
estado de alarma para todo ou parte do alumnado ............................................... 2 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo .......... 3 

 

mailto:cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es


 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 
 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 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 CARPINTARÍA E MOBLE BÁSICO XERAL-
ORDINARIO 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP3077 MATERIAIS E PRODUTOS TÉXTILES 2019-2020 3.0 88 88 

Profesorado asignado ao módulo BLANCO LORENZO, REBECA (SUSTITUTA DE JAVIER TOMÉ) 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Dada a situación de excepcionalidade provocada pola crise do COVID-19, 
modifícanse os mínimos esixibles no módulo profesional referido no encabezado. 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes: 

- Coñecer materiais e produtos téxtiles, e distinguir as súas propiedades e as 
aplicacións. 

- Coñecer os elementos complementarios. 

- Coñecer os sistemas de almacenaxe de materiais e produtos téxtiles.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Nesta situación de crise sanitaria por mor do COVID-19, a cualificación final será 
calculada do seguinte xeito: 

· Alumnado con 1ª e 2ª avaliacións aprobadas: 

o 50% da nota da primeira avaliación. 

o 50% da nota da segunda avaliación. 

o A esta nota media entre a primeira e a segunda avaliacións, sumarase ata 
1,5 puntos polas actividades entregadas ao longo do período virtual da 
terceira avaliación.  

· Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas: 
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1. Substitúese a proba de recuperación prevista pola entrega dun traballo por cada 
avaliación suspensa, que realizará no período de recuperación, dende o 8 ao 19 
de Xuño de 2020.  

2. Os traballos puntuaranse con nota de 1 a 10.  

3. Se os traballos alcanzan a nota de 5, calcularase a nota final do mesmo xeito que 
se indicou no apartado anterior. Se a nota dos traballos é inferior a 5, a nota final 
será un suspenso. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

Nesta terceira avaliación, as actividades de recuperación propostas son de repaso dos temas 
da primeira e segunda avaliacións, con novos exercicios propostos. O alumnado 
debe entregar as tarefas resoltas, e son corrixidos individualmente a cada un deles. 

Prográmanse sesións de videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex para facer 
explicacións das tarefas, así como sesións de titoría. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

No mes de xuño o alumnado con perda de dereito a avaliación continua ten a opción 
de superar o módulo. Para este suposto, substitúese a realización da proba escrita 
prevista pola entrega de dous traballos (un pola primeira avaliación e outro pola 
segunda), así como a entrega de todas as tarefas propostas na terceira avaliación.  
Os traballos deberán cumprir estes requisitos: 

1. Os traballos axustaranse ao plantexamento dos mesmos. 

2. Execución razoada e xustificada dos traballos. 

3. Entrega no prazo establecido: data límite 18 de xuño de 2020 ás 15h.   

4. Os traballos serán orixinais e de redacción propia. 

Estes traballos realizaranse no período de recuperación que abrangue dende o 8 ao 
18 de xuño de 2020. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
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Durante o terceiro trimestre proporanse novas actividades de repaso e reforzo das 
dúas primeiras avaliacións, para todo o alumnado. O alumnado debe entregar as 
tarefas resoltas, e serán corrixidas individualmente a cada un deles.  

As clases e a atención ao alumnado farase mediante sesións de videoconferencia coa 
aplicación Cisco Webex, así como as sesións de titoría, para atender ás necesidades 
de cada un dos alumnos.  

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

O carácter aberto e flexible do currículo ten por obxecto atender á diversidade do 
alumnado, posibilitando niveis de adaptación curricular ás condicións específicas de 
cada alumno. Atender á diversidade consiste en tratar de forma diferente as diversas 
necesidades e características do alumnado, para garantir que cada alumno acade as 
capacidades previstas no maior grado posible.  

A excepcionalidade que estamos a vivir a nivel global pola crise sanitaria, fai que a 
nivel educativo teñamos que adaptarnos ao desenvolvemento de clases virtuais por 
diferentes medios, tentando que a atención aos alumnos se vexa afectada o mínimo 
posible. Nesta situación, a fenda dixital e a desigualdade tecnolóxica entre o alumnado 
debe ser atendida en primeira instancia. A Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional, e o CIFP Politécnico de Santiago, dotaron aos alumnos de 
equipos informáticos e conexión a internet para garantir a conexión ás aulas.  

O docente deberá poñer especial atención á competencia dixital dos alumnos, para 
atender as necesidades especiais de cada un, e conducilos así ao maior rendemento 
e motivación posible, tan necesaria na situación que estamos a vivir. 
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