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Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020 

CICLO FORMATIVO: CS Química ambiental 

Módulo: Formación e orientación 
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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 Química CS18002 Química ambiental Superior Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

FOL Formación e Orientación Laboral 2019/2020 4 55 55 

Profesorado asignado ao módulo Isabel Costoya Vázquez 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis 

En relación aos mínimos esixibles, o alumn@ debe:  

 Exercer os dereitos e cumprir as obrigacións que derivan das relacións laborais, 
recoñecéndoas nos contratos de traballo. 

 Determinar a acción protectora do Sistema da Seguridade Social ante as distintas 
continxencias cubertas, identificando as diferentes prestacións. 

 Aplicar estratexias de traballo en equipo, valorando a súa eficacia e eficiencia á hora 
de lograr obxectivos para a empresa. 

 Avaliar os riscos derivados da súa actividade, analizando as condicións de traballo e 
os factores de riscos da súa contorna laboral. 

 Coñecer un plan de prevención de riscos dunha pequena empresa, identificando as 
responsabilidades de todos os implicados. E aplicar as medidas de prevención e 
protección. 

No caso de que o alumnado teña superado as dúas primeiras  avaliacións, terá aprobado 
o módulo, a terceira avaliación servirá para mellorar a media. Neste caso a 
CUALIFICACIÓN FINAL do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en 
cada avaliación (cualificacións ponderadas) sempre e cando, o alumno, obteña en cada 
avaliación unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nas dúas primeiras. Ademais dita 
cualificación media será a nota da terceira avaliación para o alumnado aprobado. 

2.1 Instrumentos de avaliación 

A avaliación do progreso do alumnado farase por medio das actividades docentes 
cotidianas así como por medio de probas obxectivas de acordo cos criterios específicos 
que se indican para cada bloque temático. 

Criterios de cualificación 

 Actitude de cara ó módulo (10% da cualificación). 
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 Asistencia clases virtuais. 

 Puntualidade. 

 Actitude cara ós novos coñecementos. 

 Esforzo. 

 Actitude cara ó profesor/a. 

 Actitude cos compañeiros e compañeiras. 

As faltas de asistencia que superen o 10% do total das sesións do módulo provocarán a 
perda do dereito a avaliación continua, tendo dereito o alumno a presentarse á proba 
extraordinaria que se avaliará de acordo cos criterios que se indican como de 
recuperación. 

Valorarase igualmente a participación dos alumnos e alumnas nas actividades de clase 
(contestación a preguntas formuladas polo profesor/a, planeamento de cuestións ou 
dúbidas, etc.). 

 Método de traballo (20% da cualificación): 

 Participación nos traballos colectivos que procedan. 

 Traballo individual. 

A utilización da metodoloxía do caso implica a  resolución en clase de supostos prácticos 
propostos polo profesor/a e solucionados por medio de grupos de traballo que deberán 
expoñer as súas propostas de solución. Este método permite o control do progreso do 
alumnado na comprensión dos diferentes temas sendo ademais un bo instrumento 
complementario de avaliación. 

 Criterios conceptuais (70% da cualificación): 

 Asimilación de conceptos. 
 Comprensión. 
 Probas obxectivas 

Co obxecto de avaliar o grao de consecución dos resultados de aprendizaxe do módulo 
propóñense unha serie de tarefas, algunhas delas de repaso das unidades anteriores e 
outras de avance de materia. 

Os alumnos que superaran as tarefas propostas terán a avaliación superada. 

No caso de que o alumnado teña superado as dúas primeiras  avaliacións, terá aprobado 
o módulo, a terceira avaliación servirá para mellorar a media. Neste caso a 
CUALIFICACIÓN FINAL do módulo será a media aritmética das cualificacións obtidas en 
cada avaliación (cualificacións ponderadas) sempre e cando, o alumno, obteña en cada 
avaliación unha puntuación igual ou superior a 5 puntos nas dúas primeiras. Ademais dita 
cualificación media será a nota da terceira avaliación para o alumnado aprobado. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
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Durante o curso, as alumnas e alumnos que non acaden os mínimos esixidos, 
proporcionaráselles actividades de apoio con exercicios nos que teñan dificultades para 
que adquiran a práctica a destrezas necesarias. 

Estas actividades serán organizadas por cada profesor, en función do coñecemento do 
alumnado e, polo tanto, dos obstáculos para o aprendizaxe de cada  un dos alumnos 
nesa situación. 

3.1 Actividades de recuperación 

De forma xeral, realizaranse tres recuperacións teórico-prácticos unha vez rematada 
cada avaliación. 

No caso de ter que realizar un exame final de recuperación, contémplanse dúas 
posibilidades: 

 Recuperación por avaliacións. 

 Recuperación total do módulo. 

En ambos casos ademais do exame de recuperación será necesario entregar os 
traballos, proxectos, actividades propostas polo profesor pendentes de cada avaliación 
ou de todo o módulo. 

A nota final será a resultante da proba escrita (70%), os traballos realizados (20%) e a 
actitude (10%). A nota final debe ser igual ou superior a 5. Os instrumentos, criterios de 
avaliación e os criterios de cualificación son os mesmos que os que se empregaron 
durante o curso .Se o alumno non acada un mínimo de 4 puntos na proba ou probas 
(escritas, teóricas, teórico prácticas ou prácticas) ou nos traballos, actividades propostas 
polo profesor, non se realizará a media ponderada e a avaliación e/ou módulo estará 
suspenso. 

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

O xefe do  departamento  elaborará ao largo dos dous primeiros trimestres do curso 2019-
2020 unha proposta de proba escrita. 

 A proposta será debatida nas primeiras reunións do  terceiro trimestre e, unha vez 
aprobada cas oportunas correccións, será a proba que terán que superar  os alumnos 
con perda do dereito a avaliación continua. 

A data e hora da proba  se establecerá de acordo co  calendario xeral que estableza o  
centro e será a mesma para todo o alumnado do departamento nesa situación. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

No esencial, estas medidas consisten en proporcionar a este alumnado, prácticas 
complementarias as previstas para o conxunto do grupo da clase co fin de facilitar que 
alcancen os RA buscados. Nalgunha  ocasión, cando se manifeste unha motivación para 
aprender adecuada pero aínda así non se alcancen os obxectivos programados, esa 
práctica  non será complementaria, senón substitutiva da prevista para o grupo. 

Para aqueles alumnos que durante o curso non superen as distintas avaliacións ou 
requiran algún reforzo, por observarse algún problema no aprendizaxe: 

 se lles facilitarán actividades consistentes en exercicios prácticos, e cuestionarios para 
aclarar aqueles aspectos onde se detectaron maiores deficiencias. 

 Se lle realizará unha proba escrita sobre os contidos da avaliación non superada. 

Se ao rematar o curso o alumno non acadou os obxectivos mínimos, no caso de que pase 
ao curso seguinte, se lle planificarán actividades de reforzo o longo do curso seguinte 
procedéndose en decembro a realizarlle a avaliación final extraordinaria que consistirá 
nunha proba escrita con todos os contidos do módulo. Haberá que obter ao menos un 5 
para superar o módulo. 

O desenvolvemento das medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes no estado de alarma se  realizaron a través da plataforma virtual Moodle, 
colgando material didáctico, vídeos, tarefas e outros recursos educativos de ampliación, 
repaso e reforzo. 

Tamén se fixeron videoconferencias para a explicación das unidades e resolución de 
dúbidas a través de Cisco Webex. 

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

Non se aplicaron neste trimestre por non ter alumnado con necesidades para ser tomadas 
estas medidas. 
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