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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 CS18002 QUIMICA AMBIENTAL SUPERIOR ORDINARI
O 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

CS0425 PROXECTO INTEGRADO 1º 3 80 80 

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: Avaliar a contaminación que poida producir un determinado proceso industrial ou 

núcleo de poboación, e xestionar os medios e as medidas correctoras. 

RA2: Planificar accións de control das diferentes actividades industriais, agrícolas, gandeiras 

e urbanas, para a prevención e a conservación do medio natural. 

RA3: Analizar as normas de seguridade e hixiene no traballo químico, e establecer o plan de 

emerxencia axeitado 

Neste módulo o obxetivo principal é integrar as ensinanzas que constitúen o cilco formativo 

no proxecto dunha empresa relacionada co medio ambiente. 

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: 
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Para conseguir superar este módulo deben: 

• Durante o curso: O alumnado debe realizar unha serie de tarefas propostas 

polo profesor e que son de obrigada resolución.  

• O fin de curso: Cada grupo deberá entregar o traballo rematado na data e 

formato establecido.  

Cada integrante dos grupos establecidos, debe levar a cabo unha exposición oral dunha 

parte do proxecto. Ó fin da exposición deberán responder axeitadamente ás preguntas que 

considere pertinentes o profesor, comprobando así, se o alumno domina o tema no que 

estiveron traballando. 

Neste punto que nos atopamos os mínimos son centrados no último punto, presentación do 

traballo do proxecto rematado pero ó mesmo tempo disporán de varias revisións cada 15 

días. A entrega final está estipulada no 25 de maio.  Para logo realizar a exposición do 

mesmo entre o 25 e o 8 de xuño. Todo isto faise por medios telemáticos. 

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

empregaremos distintos instrumentos de avaliación.  

En primeiro lugar, 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. Neles 

tivéronse en conta tódolos ítem reflexados na programación. 

Para a 3ª avaliación imos empregar para obter a nota o seguinte: 

1. A nota será obtida da media ponderada da 1ª e 2ª avaliación que foi do traballo 

desenvolto sobre o proxecto durante o curso, así como actividades de inicio para 

integrarse na temática elixida. 

2. A outra parte da nota será do traballo desenvolto na cuarentena: 

o Tendencia na evolución que segue o alumno:   

(A nota obterase por medio dunha rúbrica que realizará o profesor e os grupos e 

membros dos mesmos) 

o Revisións dos avances no proxecto e correccións de erros  
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(A nota deste punto a nota que o profesor estime coa axuda dunha lista de cotexo 

observando e valorando o resultado obtido nas actividades) 

o Entrega do proxecto no formato solicitado e no prazo acordado  

(A nota deste punto será a nota que o profesor estime coa axuda dunha lista de 

cotexo observando e valorando o resultado obtido nas actividades) 

o Presentación, exposición e defensa do traballo que se realizará por medio dun 

video realizado polos integrantes do grupo 

As valoracións destes puntos serán realizadas por medio de rúbricas e/ou listas de 

cotexo. 

O resultado da avaliación con estes ítems valorarase como se fose unha rúbrica na 

que o alumno pode ter un 0, un 1 ou un 2. O significado desta puntuación será a seguinte: 

 Un 0 senón participaron nen fixeron nada 

 Un 1 se participaron e o fixeron ben 

 Un 2 se participaron activamente e fixérono todo perfecto 

Co cal a nota será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación e o incremento dependerá 

dos resultados obtidos no período de cuarentena. Sendo o incremento da nota, dende 

0puntos ata 2 puntos como máximo se o fixo todo perfecto. 

 

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. Neste punto, 

valorarase a evolución do alumnado nas tarefas non realizadas anteriormente, valorarase 

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

actitude, atención e interese no desenrolo do proxecto. Así como, as posibles 

dificultades que tiveron durante o período. 

Nota: cabe dicir que o alumnado disporá de contacto directo co profesor durante 

todo o proceso. Teñen compartido o seu proxecto nun googledrive, no que se irán 

vendo os avances, erros, correccións e melloras do proxecto. 

 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: 

3. 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. 

4. 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. 

5. Googledrive: Empregouse para ir revisando os avances e comunicarme directamente 

co alumnado durante aredacción do proxecto.  

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 faltou más do 10% a 

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

obxecto de avaliación en convocatoria extraordinaria.  

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.  

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 

 

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

e faino no período de cuarentena.  

Se o desenrolo do proxecto entregado non foi o axeitada terá que corrixir o que este 

mal e entregal en tempo e forma que se comunicará via mai e tamén estará no taboleiro de 

noticias.  

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 axuda co proxecto, terá contacto directo co profesor 

para ressolver dúbidas por vía telemática. Se hai alumnos con distintos contidos a recuperar, 

realizaranse tarefas específicas para cada alumno.  

b) Tera a disposición: Aula virtual moodle do centro, no caso de dúbidas conexión 

por medio de Cisco Webex meetings e Googledrive con acceso ó proxecto e correccións do 

profesor.  

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. Disposición do meu correo electrónico e telefono, en caso de non poder acceder 

a contidos ou ter dúbidas para o desenrolo do proxecto. 
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