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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 

MAD Madeira moble e cortiza CSMAM01  CS Deseño e amoblamento superior ordinario 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 
  

MP0986 Desenvolvemento de produto 2 8 175 175 

Profesorado asignado ao módulo Juan Luis López Dasilva 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Co que respeta a este módulo dicir que un módulo de segundo e polo tanto un 
módulo finalizado e polo tanto os mínimos exixible foron dados todos pero si un 
módulo con alumnos para recuperar ao non superar no período ordinario devandito 
módulo. 

Ao non se poder facer exames de maneira presencial, optouse por facer tarefas de 
recuperación. 

Non se terá en conta ningún mínimo de nota na tarefa, farase media no caso de 
máis de unha tarefa con calquera nota e terase que ter un mínimo de cinco para 
obter unha valoración positiva destes dous parciais, cando se realice a media das 
mesmas cando así fora. 

Redondearanse os decimais ao número enteiro máis próximo: para as décimas 
menores que cinco farase o redondeo ao número enteiro inmediatamente anterior, e 
se as décimas son maiores ou iguales a cinco, entón farase o redondeo ao número 
enteiro inmediatamente superior. 

A nota do segundo parcial vai ser a nota media das  tarefas e a do primeiro a da 
tarefa. 

Farase a media dos dous parciais e será a que se obteña. 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación propostas, nesta situación de COVID-19, e a dos 
alumnos cun parcial sexa o primeiro, o segundo ou ambos suspensos irán ao período 
de recuperación de abril- xuño, este modificarase pola realización dunha tarefa  no 
primeiro parcial e dúas no segundo,polo impedimento da realización dun exame 
presencial e esta valorarase como positiva ca obtención dun cinco e un cinco ca 
realización da media no caso das dúas tarefas. 

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

Non se ten constancia de ningún caso neste curso pero o igual que para os alumnos 
cun parcial do primeiro, segundo ou ambos suspensos, estes alumnos irán ao 
período extraordinario de recuperación de abril-xuño, este modificarase pola 
realización dunha tarefa  no primeiro parcial e dúas no segundo, esta valorarase 
como positiva ca obtención dun cinco e tamén un cinco ca realización da media no 
caso das dúas tarefas polo impedimento dunha proba escrita presencial. 

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

 

As medidas de reforzo e repaso xa que non houbo ampliación de contidos foron a 
resolución de dúbidas a través do correo electrónico e chamadas telefónicas cos 
alumnos para resolverlle dúbidas das mesmas principalmente. Tamén o uso da aula 
virtual para resolución das mesmas. 

A tarefa da primeira avaliación consiste no deseño de mobiliario, decoración,deseño 
de espacios e ecodeseño.E a segunda a elaboración do briefin, deseño do concepto 
deseño do detalle,na primeira tarefa e fluxograma, proceso produtivo, resistencia de 
materiais e a resolución dunha estrutura na segunda. 

Todo isto totalmente factible para a súa realización dende o seu fogar. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

 

Segundo o Departamento, neste curso non se nos informou da presencia de 
alumnado con necesidades especiais de atención educativa. 

A atención á diversidade centrouse na procura da existencia de alumnado que non 
tivera posiblidade de seguir as actividades que se están a facer online. 

Neste período asegurámonos de que o alumnado puidese ter as mesmas 
oportunidades de continuar coa aprendizaxe de maneira telemática, e se tivo 
constancia da presenza dun alumno con dificultades de obter un ordenador pero co 
tempo isto foi solucionado. 

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos mínimos establecidos 
en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para que se poida acadar os 
mínimos previstos na programación. 

Estas medidas consistiran en traballos que poidan ser efectuados de forma 
autónoma polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do profesor e na 
repetición de aqueles traballos nos que non acadou o mínimo esixible. 

 

 

 


