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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 Ciclo formativo CS Deseño e amoblamento superior ordinario 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 
  

MP0990 Xestión da producción 1 3 107 107 

Profesorado asignado ao módulo Juan Luis López Dasilva 

 
 
 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Non se terá en conta ningún mínimo de nota na tarefa, farase media con calquera e 
terase que ter un mínimo de cinco para obter unha valoración positiva deste terceiro 
parcial, cando se realice a media das mesmas. 

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 terceiro parcial vai ser a nota media das tarefas. Ademais teñen a opción 
de facer unha tarefa voluntaria puntuada con un punto e sumada a media das 
tarefas a maiores na nota do terceiro parcial. 

Así un alumno cunha puntuación dun catro e un punto na tarefa voluntaria 
conseguirían chegar o aprobado. 

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

Agora ben, excepción ao criterio: 

Se no terceiro parcial a nota sacada fai que diminúa ou inlusive fixese suspender ao 
alumno, esta non terá sido en conta e ademais non fará falta que vaia o período de 
recuperación de xuño con este último parcial. 

Os mínimos exixibles: 

- Elaboración dun plan de aprovisonamento. 
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- Xestión de existencias. Control de pedidos, calculo de existencias, volume óptimo 
de pedido, cálculo de costos. 

- Calculo de rutas de aprovisonamento e loxística. 

- Recepción de materiais e produtos. Ensaios de recepción mediante ferramenteas 
informáticas. 

- Almacenamento de materiais e produtos. Método de trasporte e almacenamento. 

- Control de inventarios. 

- Criterios de valoración de existencia de método FIFO, LIFO, PMP, etc. 

- Métodos de codificación de mercancías. 

- Selección de povedores, realizar unha base de datos. 

- Codificación de materiais e produtos. Ferramentas informáticas. 

- Recursos humanos e planificación dos recursos. 

- Identificación do produto e as súas características. Equipamentos, utensilios e 
instalacións: preparación, funcionamento e colocación. 

- Regras de secuencia de traballos, os métodos para asignación de tarefas e os 
métodos de seguimentos de tempos. 

- Identificar os riscos asociados a prevención de riscos laborais na xestión da 
produción. 

- Determinar as medidas de prevención de riscos laborais en maquinas, 
equipamentos, instalacións e produtos. Prevención e protección colectiva.EPIS. 

Non quedan mínimos exixibles por dar no módulo 

 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

Os alumnos cun parcial do primeiro ou segundo ou ambos suspensos irán ao 
período de xuño e no caso de non se poder facer un exame de recuperación 
presencial, este modificarase pola realización dunha tarefa, esta valorarase como 
positiva ca obtención dun cinco ao igual co exame presencial en caso de realizarse. 
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. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Os alumnos con perdida de avaliación continua irán ao período de xuño e no caso 
de non se poder facer un exame de recuperación presencial, este modificarase pola 
realización dunha tarefa, esta valorarase como positiva ca obtención dun cinco ao 
igual co exame presencial en caso de realizarse. 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. 

 

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 foron neste parcial e no caso deste módulo son a 
realización das  tarefas de xestión da produción e a de calidade que xa se teñen 
tocado noutros puntos do temario, ademais ampliáronse contidos cas tarefas de 
estudio de tempos e a medioambiental. Todo isto a través da utilización do correo 
electrónico e a utilización da aula virtual pera a resolución das mesmas. 

Co respeto da ampliación de contidos creo que non lles supuxo un extra de esforzo 
por dous motivos:  

- Son un ciclo superior e como tales son eficientes e posúen a eficiencia tal que coa 
miña axuda para resolver dúbidas lograr conseguir tarefas óptimas. 

- A tarefa de medioambiente que ademais do resto das tarefas se lle dan indicacións 
das mesmas e nesta posúen xa os apuntes pertinentes para facela.  

Puxen unha tarefa non obrigatorias(voluntarias) de reforzo e repaso dos dous 
primeiros parciais principalmente que consiste na realización dun determinado 
número de puntos dado no transcurso do tempo neste módulo  dun produto elixido 
por eles, e deberán xestionar todo o proceso tocando  os puntos que se describen a 
continuación. É preferible que fose un produto relacionado co noso sector como 
podería ser un moble, un xoguete ou unha guitarra.  

 - Codificación do produto. 

- Selección e evaluación de provedores. 

- Priorización do pedido (distribución). 

- Tipo de empresa (contrastock, ensamblado, diseño). 
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- Debuxar o explicar o Lay-out. Coas súas respectivas zonas (inventarios o stock) 

- Tipos de almacéns  que tes. Estrutura de almacenamento. 

-  Maquinaria utilizada. 

- Materiais de embalaxe e envases. 

- Que sistema de xestión traballas (MRP, JIT, TOC) 

- Aspectos ambientais a considerar. 

 

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

Segundo o Departamento, neste curso non se nos informou da presenza 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 de un par de alumnos con dificultades de ordenador e no 
tempo 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 

 

 


