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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 

QUI QUIMICA CMQUI02 LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE 
CALIDADE 

MEDIO ORDINARI
O 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP1256 ENSAIOS DE MATERIAIS 2º    

Profesorado asignado ao módulo MERCEDES NOYA PARDAL 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

MINIMOS ESIXIBLES 

Estos mínimos están íntimamente relacionados cos Resultados de Aprendizaxe que o 

alumno ten que acadar: 

RA1: Caracteriza materiais, identificando as súas propiedades e as súas aplicacións 

RA2: prepara os medios necesarios, tendo en conta a relación entre as técnicas utilizadas e 

o tipo de ensaio 

RA3: Determina as propiedades mecánicas dos materiais, aplicando ensaios destructivos  

RA4: Determina as proiedades mecánicas dos materiais aplicando ensaios non destructivos 

RA5: Realiza ensaios metalográficos e de corrosión, aplicando os procedementos de ensaio 

establecidos 

Como son un resultados de aprendizaxe moi xerais, optouse por explicalos máis polo miúdo. 

Co cal, para acadar a avaliación positiva do módulo terán que acadar os seguinte mínimos 

esixibles: 

1. Coñecer as estructuras cristalinas 
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2. Preparar e acondicionar as probetas para os ensaios: tracción, dureza e 

metalográficos 

3. Preparar os equipamentos para os ensaios: tracción, compresión, flexión, dureza e 

metalográficos 

4. Realizar ensaios de: tracción, compresión, flexión, dureza e metalográficos 

5. Obter e analizar os resultados dos ensaios: tracción, compresión, flexión, dureza e 

metalográficos 

En canto ós criterios de cualificación que se van empregar nesta avaliación, 

empregaremos distintos instrumentos de avaliación.  

En primeiro lugar, o módulo do que estamos a falar é de 2º curso de ordinario, co cal estos 

criterios son para os alumnos con avaliacións suspensas.  

Tendo en conta a situación na que nos atopamos, e finalizado as clases presenciais a día 13 

de marzo, temos informes de avaliación da 1ª e 2ª avaliación. Temos alumnado con partes 

pendentes. Os criterios a seguir na avaliación serán os seguintes: 

- Se só teñen unha avaliación suspensa, a nota da mesma fará media coa que se vai a 

recuperar. Polo tanto, para a nota final terase en conta as tarefas e probas realizadas 

no período de cuarentena e a nota da avaliación superada. 

- Se ten as dúas suspensas, terase en conta soamente todas as tarefas e probas 

realizadas no período de cuarentena.  

Podendo ser tarefas de distintos tipos: 

o Boletíns de exercicios de diversa temática 

o Preguntas curtas teóricas sobre mínimos esixibles e outros contidos 

importantes.  

o Seguimento do alumnado 

o Respostas a preguntas clave da materia de forma oral e via telemática. Farase 

de xeito individual. Só se realizará esta proba oral, cando se dubide de se o 

alumno acadou as destrezas e resultados esperados. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

De ter alumnos con avaliacións suspensas, o método para acadar a avaliación positiva 

serán por medio de tarefas similares ás realizadas durante o periodo presencial. A diferencia 

claro está, é nas probas prácticas que serán mediante preguntas sobre a realización das 

mesmas. 

Realizaranse de forma autónoma polo alumno. Cada unidade ten uns contidos 

mínimos e importantes que deben coñecer, polo que as tarefas irán encamiñadas a obter 

unha avaliación positiva. Os alumnos terán que recuperar só os contidos mínimos e 

importantes. Para isto realizarán tarefas do tipo: 

o Boletíns de exercicios da temática suspensa 

o Preguntas curtas teóricas sobre mínimos esixibles que non acadaran a 

avaliación positiva e doutros contidos que se consideran importantes para o 

desenrolo do traballo nun laboratorio. 

o Para a avaliación das prácticas será por vía telemática tamén e resolverán unha 

serie de cuestións sobre o obxectivo, o procedemento seguido e os resultados 

e conclusións acadadas nas prácticas.  

o Seguimento do alumnado: nel terase en conta o esforzo, grao de entrega, 

actitude, atención e interese nas tarefas. Así como, as posibles dificultades que 

tiveron durante o período. 

Nota: cabe dicir que o alumnado disporá de videotutoriais das prácticas xa 

realizadas e debidamente explicadas polo profesor para repasar contidos das 

prácticas, montaxes e/ou manexo dos equipamentos.  

De ser o caso, e que se poida volver ó centro, se o alumnado non acadou os 

resultados esperados nas probas suxeridas durante o estado de alarma, as probas prácticas 

realizaranse mediante un exame práctico, no que se avaliará se o alumno acada as 

destrezas mediante rúbricas específicas para cada práctica. 
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 Por outra banda, se o alumno realizou as tarefas axeitadamente, éstas valoraranse 

cunha puntuación empregando unha serie de rúbricas, nas que se resolverá o grao de 

resolucións das tarefas propostas. Desas rúbricas, sae a nota final do alumno. 

A metodoloxía de docencia empregada neste período foi mediante distintas 

metodoloxías, que se complementan e axudarán ó alumnado a acadar a avaliación positiva.  

Foi a seguinte: 

- Aula virtual do centro: nela disporán dos contidos da unidade didáctica ademáis dunha 

presentación a modo de resume. Tamén boletíns de exercicios, cuestionarios e guións 

de prácticas. 

- Cisco Webex meetings, para resolución de dúbidas semanal. Forma de encontro por 

videochamada co alumnado, para non perder o contacto directo co alumnado e 

resolver dúbidas e explicar contidos en vivo. 

- Googledrive: Empregouse debido a que aula virtual non dispoña da capacidade 

necesaria para videos e contidos más amplos. Nel creouse unha carpeta específica 

para o módulo e foise incluindo nel videotutoriais de todo tipo, de exercicios resoltos 

con explicación incluida en audio, teoría explicada polo profesor con audio, tutoriais de 

pra´cticas debidamente explicadas, incluso se realizaron videos con dúbidas tamén 

resoltas explicadas polo profesor. Todo isto o alumnado tiña acceso meidante un 

enlace que se enviou por correo eléctrónico. 

- OBS Studio, que é un programa de captura, grabación e retransmisión de videos e 

outro programa de grabador de pantalla, para a grabación das resolucións de 

exercicios e dúbidas varias. Ambos empregáronse para realizar os videotutoriais que 

colgaba no meu googledrive.  

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

Cando o alumno perde o dereito a avaliación continua, é porque falto más do 10% a 

clase. Por outro lado, o Proxecto Curricular do Ciclo establece que módulos poden ser 

obxecto de avaliación en convocatoria extraordinaria.  
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Neste caso que nos ocupa, logo de informar ó alumando con PD da obriga de 

realización de actividades de recuperación programadas, realizaranse unha probas de 

avaliación extraordinaria.  

Coñecido o alumno a situación, o alumno sabe todos los contidos que ten que traballar 

e faino no período de cuarentena. AS tarefas a realizar de forma autónoma serán do mesmo 

estilo que as de recuperación por partes pero serán de todos os mínimos esixibles do módulo 

impartido ata o 13 de marzo. 

Por outra banda, realízanse exames orais e probas tipo test durante o período para ver se o 

alumno vai acadando as destrezas precisas para a avaliación positiva do módulo 

Farán un exame final será por via telemática e incluirá dúas probas: 

- (60%) Unha por escrito que incluirá tanto contidos teóricos como prácticos, farase por 

videochamada nun tempo determinado polo profesor. Escribirán do seu puño e letra e logo 

farán unha foto coas solucións e enviaranse inmediatamente ó profesor. DE non enviarse de 

inmediata, invalidarase a proba. 

- (30%) Unha proba oral, nela preguntaranse contidos procedimentais realizados durante as 

clases presenciais. Como por exemplo, coidados a ter en conta para a realización dunha 

determinada práctica e toda a preparación de equipos, instalación e montaxe dos mesmos 

que requiren as prácticas seleccionadas. 

O 10% da nota que falta será resultado da resolución das tarefas realizadas durante o 

período de recuperación. 

A data será publicada no taboeiro de anuncios do departamento, someterase a unhas probas 

para avaliar a adquisición dos resultados de aprendizaxe 

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

Farase por varias vías, todas elas foron expostas nun apartado anterior.  

a) O alumnado que precisa reforzo e repaso, terá unhas tarefas especificas, nas que se 

realizarán tarefas relacionadas coas partes pendentes. Todas elas serán por vía 
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telemática. O profesor envía as tarefas vía Aula virtual e eles entreganas por correo 

electrónico que permite máis espazo. 

Se hai alumnos con distintos contidos a recuperar, realizaranse tarefas específicas 

para cada alumno   

A metodoloxía é a mesma que comentei anteriormente, empregando: 

- Aula virtual moodle do centro 

- Videoclases por medio de Cisco Webex meetings, cada semana 

- Googledrive con información de videotutoriais das unidades, con explicacións teóricas, 

exercicios e de prácticas. 

Nota: Estas tarefas tamén serán accesibles para o alumnado que teña partes 

suspensas, pero farano de xeito voluntario, xa que se prioriza a recuperación dos 

contidos que non acadou nas clases presenciais 

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

 

Neste punto, tivose en conta a situación vivido, así como o grao de estrés causado 

polo estado de alarma. É evidente, que temos que ter empatía co alumnado e axudar todo o 

posible a que acaden os obxectivos. 

As actividades que se realizaron foron as seguintes: 

1. Poñerme en contacto con todo o alumnado vía mail e vía telefónica. Creouse un 

grupo de whatssap. Era prioritario saber de que vías podía acceder o alumnado á 

información, tarefas e internet.  

2. Logo disto, tomáronse decisións de que alternativas habían. Moitos alumnos 

viven no rural, co cal a súa conexión non é moi bo en continuo, as videoclases 

por cisco non eran unha boa alternativa, xa que se entrecortaba e perdían o fío 

das clases. Por isto optouse polo videotutoriais e a disposición deles en calquera 

momento, por isto facilitei o meu googledrive para enlazar aí todos os contidos e 

explicacións.  
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3. Houbo un caso dun alumno que non dispoñía de ordenador sempre e só o podía 

contactar por teléfono. Co cal, decidiuse que se enviaba por Whatssap as tarefas 

escritas, xa que tampouco dispoñía de moitos datos e non podía descargar 

moitos documentos nin fotos. Para a entrega das tarefas farase vía mail ou 

whatssap con fotos das paxinas da súa libreta ou folios. As resolución de dúbidas 

farase tamén vía fotos ou explicacións por audios de videochamada por 

whatssap.  
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