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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Xestión do taller (8 sesions que quedaron sen impartir desta unidade antes do estado de alarma)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Elabora informes, orzamentos e outros documentos mediante pro-
gramas informáticos, e analiza os resultados. 

 CA2.1 - Realizáronse prediagnósticos de avarías que determinen as 
áreas do taller a que se lles asignen as reparacións. 

 CA2.2 - Formalizáronse as follas de traballo cos medios informáticos 
necesarios, onde se determine a data de recepción e de entrega do 
vehículo en función da carga de traballo e da capacidade do taller. 

 CA2.3 - Realizouse cos medios informáticos necesarios o informe da 
situación do vehículo, onde se inclúan conceptos como as causas da 
avaría, a súa gravidade, os custos, novas avarías detectadas ao reali-
zar a reparación, etc. 

 CA2.4 - Xerouse con medios informáticos unha base de datos de 
clientes, que se aplicou para programar avisos de revisións, factura-
ción e outros documentos. 

 CA2.5 - Confeccionáronse orzamentos mediante o manexo de pro-
gramas informáticos. 

 CA2.6 - Definiuse o itinerario e o arquivo das ordes de reparación, e 
a súa importancia con respecto á legalidade. 

 CA2.7 - Describiuse a relación coas compañías de seguros e o seu 
proceso. 

CA2.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

SI 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

SI 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Proba escrita, antes do estado de alarma 

 

Proba escrita, antes do estado de alarma 

 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 
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 RA3 -  Elabora plans de mantemento de vehículos, para o que analiza as 
variables que interveñen, tendo en conta métodos e tempos. 

 CA3.1 - Explicáronse as técnicas de análise de tempos: cronometra-
xes, tempos predeterminados, etc. 

 CA3.2 - Explicáronse os obxectivos para conseguir mediante unha 
visión global dos procedementos. 

 CA3.3 - Realizáronse gráficos de eficacia tendo en conta os tempos 
tipo. 

 CA3.4 - Analizáronse os tempos improdutivos dun proceso, tendo en 
conta a información dispoñible, as normas de seguridade e a fatiga 
do persoal. 

 CA3.5 - Definiuse un novo proceso ou mellorouse o existente, tendo 
en conta os datos obtidos no estudo previamente realizado. 

 CA3.6 - Definíronse as necesidades de formación do persoal sobre o 
novo método, para conseguir a produtividade e a calidade requiri-
das. 

 CA3.7 - Definíronse os medios adecuados para cada intervención, 
coa seguridade de que se respecte o proceso en todos os seus as-
pectos. 

CA3.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Probas escritas antes do estado de alarma 

 

Probas escritas antes do estado de alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Lista de cotexo antes do estado de alarma 

 

 

 RA5 -  Elabora plans de mantemento para grandes flotas, logo de analizar 
as súas necesidades e os seus requisitos. 

 CA5.1 - Determináronse os parámetros par redefinir no mantemento 
programado, en función das características do traballo que deba 
realizar cada vehículo. 

 CA5.2 - Introducíronse variacións no mantemento programado, 
seguindo o consello do fabricante dos vehículos. 

 CA5.3 - Realizáronse táboas ou representacións gráficas que reflic-
tan incidencias e a súa periodicidade. 

 CA5.4 - Determinouse o tempo de parada de cada vehículo debido a 
revisións periódicas, en función das operacións de mantemento que 
cumpra realizar. 

 CA5.5 - Definiuse o plan de mantemento, tendo en conta os obxecti-
vos marcados e a capacidade produtiva do taller. 

 CA5.6 - Determináronse as instalacións, os equipamentos e recursos 
humanos óptimos para lograr o mantemento máis eficaz da flota. 

CA5.7 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

si 

 

Proba escrita entes do estado de alarma 

 

 

Lista de cotexo antes do estado de alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Lista de cotexo antes do estado de alarma 
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 RA6 -  Elabora plans de calidade para o funcionamento dun taller tendo en 
conta a relación entre a normativa establecida e a eficacia da xestión, e o 
grao de satisfacción do servizo e o impacto ambiental. 

 CA6.1 - Describíronse as normas para certificación de calidade e 
xestión ambiental nos talleres de mantemento de vehículos 

 CA6.2 - Describíronse os procesos de certificación, auditoría e pos-
tauditoría. 

 CA6.3 - Establecéronse os indicadores para valorar a calidade dos 
procesos, a xestión ambiental e a satisfacción da clientela. 

 CA6.4 - Determinouse o procedemento para efectuar unha auditoría 
interna que permita determinar a calidade conseguida nos procesos 
que se realizan no taller. 

 CA6.5 - Estableceuse o procedemento para efectuar unha auditoría 
interna que permita determinar a eficacia na xestión ambiental. 

 CA6.6 - Desenvolveuse o procedemento para efectuar unha audito-
ría interna que permita determinar a satisfacción da clientela. 

 CA6.7 - Describiuse un plan de mellora da calidade, da xestión 
ambiental e da satisfacción da clientela. 

 CA6.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Proba escrita antes do estado de alarma 

 

Rúbrica das actividades realizadas  dun sistema 
de certificacionambiental e de calidade, propos-
ta durante o estado de alarma e  

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

Taboa de observacion antes do estado de 
alarma 

 

Lista de cotexo antes do estado de alarma 
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Nº Unidade didáctica 

4 Organización e xestión de recambios 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Organiza o funcionamento dunha sección de recambios para esta-
blecer a súa distribución física e o control de existencias, para o que analiza 
modelos de xestión. 

 CA1.1 - Explicáronse as variables de compra que hai que ter en conta 
ao efectuar un pedido (calidade, prezos, descontos, prazos de entre-
ga, etc.), para elixir a oferta máis favorable. 

 CA1.2 - Explicáronse as técnicas para determinar as existencias 
óptimas do almacén. 

 CA1.3 - Xerouse con medios informáticos unha base de datos de 
provedores, que se aplicou para programar pedidos e para revisar a 
recepción de mercadorías. 

 CA1.4 - Xerouse con medios informáticos unha base de datos de 
existencias de almacén, que se aplicou para determinar o punto de 
pedido e a valoración de existencias. 

 CA1.5 - Explicáronse as xestións administrativas que hai que realizar 
na xestión dunha sección de recambios. 

 CA1.6 - Realizouse o inventario anual dun almacén tendo en conta 
variables como entradas, saídas, porcentaxe de pezas deterioradas, 
etc. 

 CA1.7 - Planificouse a distribución física dun almacén, tendo en 
conta características das pezas, demandas, normas legais e rotación 
de produtos. 

 CA1.8 - Explicáronse os equipamentos para a manipulación e a 
almacenaxe. 

 CA1.9 - Explicáronse as normas de seguridade para aplicar nun 
almacén de repostos de vehículos. 

 CA1.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma  

 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma 

 

Rúbrica da actividade de cración dunha base 
de datos, feitas durante o estado de alarma 

Rúbrica da actividade de cración dunha base 
de datos , feitas durante o estado de alarma 

 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma  

Rubrica entrega dun inventariado feito con 
TGespro, durante o estado de alarma. 

 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma 

 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma 

Rubrica das conclusión extraidas dun video, 
durante o esatdo de alarma 

 

Rúbrica de actividades propostas durante o 
estado de alarma 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes:  

U.D 1: Implantación dun taller e xestión ambiental 

- Describiuse a definición de taller en función da súa especialidade, a categoría e o tipo de taller. 

- Identificáronse os parámetros do estudo de mercado que definen a implantación do taller. 

- Explicáronse as características da localización do taller. 

- Planificáronse os espazos e as dimensións necesarias para a implantación física das áreas nas instalacións. 

- Calculáronse as dimensións e os espazos necesarios para implantación do taller. 

- Atendéronse as instrucións de identificación e imaxe exterior e interior das instalacións dun taller. 

- Atendéronse as normas para ter en conta nas instalacións de iluminación, ventilación, ruído, aire, auga e drenaxes do taller. 

- Definiuse o equipamento, a maquinaria e a dotación mínima do taller. 

- Definíronse os requisitos para a legalización das instalacións e da actividade. 

- Tivéronse en conta as normas básicas de seguridade que deben cumprir as instalacións. 

- Describiuse a normativa que regula a xestión de residuos nos talleres de mantemento de vehículos e os trámites administrativos aplicables.  

- Identificáronse os residuos xerados nun taller de mantemento de vehículos, e determinouse o seu perigo. 

- Realizouse un organigrama de clasificación dos residuos en función da súa toxicidade e do seu impacto ambiental. 

- Identificáronse os límites legais aplicables. 

-  Definiuse o proceso de xestión de residuos a través de xestores autorizados. 

- Describíronse os sistemas de tratamento e control dos residuos no ámbito do taller. 

- Describíronse as instalacións e os equipamentos necesarios para a xestión dos residuos no taller. 

U.D 2:Xestión do taller e U.D 3:Xestión do taller e 

- Definíronse as necesidades de persoal en función do parque de vehículos e a previsión periódica de necesidades. 

- Establecéronse os plans para levar a cabo a formación e a capacitación do persoal de forma continua e programada. 

- Definiuse o organigrama de persoal da empresa en función das súas características. 
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- Realizáronse prediagnósticos de avarías que determinen as áreas do taller a que se lles asignen as reparacións. 

-  Formalizáronse as follas de traballo cos medios informáticos necesarios, onde se determine a data de recepción e de entrega do vehículo en función da carga de traballo e da capacidade do taller. 

-  Realizouse cos medios informáticos necesarios o informe da situación do vehículo, onde se inclúan conceptos como as causas da avaría, a súa gravidade, os custos, novas avarías detectadas ao realizar a reparación, etc. 

- Describíronse as clases de mantemento (preditivo, correctivo e preventivo) e definíronse as súas características. 

- Definiuse o concepto de carga de traballo e explicáronse os seus tipos e osseus documentos. 

- Definíronse os conceptos de comercialización de tempos, fidelidade, produtividade, eficacia e rendibilidade do taller. 

- Determináronse os parámetros par redefinir no mantemento programado, en función das características do traballo que deba realizar cada vehículo. 

- Introducíronse variacións no mantemento programado, seguindo o consello do fabricante dos vehículos. 

-  Realizáronse táboas ou representacións gráficas que reflictan incidencias e a súa periodicidade. 

- Determinouse o tempo de parada de cada vehículo debido a revisións periódicas, en función das operacións de mantemento que cumpra realizar. 

- Describiuse un plan de mellora da calidade, da xestión ambiental e da satisfacción da clientela. 

-  Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

 UD4:  Organización e xestión de recambios 

- Explicáronse as variables de compra que hai que ter en conta ao efectuar un pedido (calidade, prezos, descontos, prazos de entrega, etc.), para elixir a oferta máis favorable. 

- Explicáronse as técnicas para determinar as existencias óptimas do almacén. 

-  Xerouse con medios informáticos unha base de datos de provedores, que se aplicou para programar pedidos e para revisar a recepción de mercadorías. 

- Xerouse con medios informáticos unha base de datos de existencias de almacén, que se aplicou para determinar o punto de pedido e a valoración de existencias. 

-  Explicáronse as xestións administrativas que hai que realizar na xestión dunha sección de recambios. 

- Identificáronse os límites legais aplicables. 

-  Definiuse o proceso de xestión de residuos a través de xestores autorizados. 

- Describíronse os sistemas de tratamento e control dos residuos no ámbito do taller. 

- Describíronse as instalacións e os equipamentos necesarios para a xestión dos residuos no taller. 
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Criterios de cualificación: 

 A cualificación final será obtida da nota media das 3 avaliacións sempre e cando o feito de contabilizar a cualificación da terceira avaliación supoña un beneficio para o alumno ou alumna; en caso contrario obterase soamente da nota 

media das dúas primeiras avaliacións. A cualificación das actividades realizadas na terceira avaliación realizarase nunha escala de 0 a 10, puntuando cada tarefa seguindo unha rubica a cal se lle adxunta cando se lle manda a 

actividade para que sepan como se vai avaliar. A nota da terceira avaliación sairá da media das tarefas entregadas polo alumnado, e como xa se dixo, esta nota fará media coas dúas primeiras avaliacións se soamente se su-

pón un beneficio para o alumnado subindo a nota. Na avaliación final realizarase redondeo á alza, ao contrario que nas dúas primeiras. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

So se fai referencia as da 2ª avaliación debido a que na 1ª avaliación aprobaron todos. 

Nº Unidade didáctica 

2 Organización do taller 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 -  Elabora plans para obter unha estrutura organizativa do taller  CA1.1 - Definíronse as necesidades de persoal en función do parque de vehícu-
los e a previsión periódica de necesidades. 

  

 CA1.2 - Establecéronse os plans para levar a cabo a formación e a capacitación 
do persoal de forma continua e programada. 

  

 CA1.3 - Definiuse o organigrama de persoal da empresa en función das súas 
características. 

  

 CA1.4 - Establecéronse as funcións básicas de cada posto de traballo e distribu-
íuse en función da estrutura da empresa. 

  

 CA1.5 - Definíronse os postos de persoal produtivo e improdutivo, segundo as 
súas funcións. 

  

 CA1.6 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da  resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 
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 X  RA4 -  Elabora plans de distribución do traballo, tendo en conta a relación entre as 
cargas de traballo e a operatividade das instalacións e dos equipamentos. 

 CA4.1 - Describíronse as clases de mantemento (preditivo, correctivo e preven-
tivo) e definíronse as súas características. 

 CA4.2 - Definiuse o concepto de carga de traballo e explicáronse os seus tipos 
e os seus documentos. 

 CA4.3 - Definíronse os conceptos de comercialización de tempos, fidelidade, 
produtividade, eficacia e rendibilidade do taller. 

 CA4.4 - Programouse o proceso de mantemento, tendo en conta onde, cando, 
como, os medios dispoñibles e os criterios de prioridade. 

 CA4.5 - Realizáronse curvas de frecuencia de actividades. 

 CA4.6 - Realizouse un plan de distribución de traballo, tendo en conta condi-
cionantes técnicos e humanos. 

 CA4.7 - Planificáronse os traballos en función da carga do taller. 

 CA4.8 - Definíronse os tipos de planificación e o plan de citas. 

 CA4.9 - Realizouse a análise da rendibilidade das horas do taller. 

 CA4.10 - Realizouse un gráfico de mantemento preventivo e preditivo de 
equipamentos e instalacións, tendo en conta periodicidade, os custos e a opor-
tunidade. 

 CA4.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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Nº Unidade didáctica 

3 Xestión do taller 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 -  Elabora informes, orzamentos e outros documentos mediante progra-
mas informáticos, e analiza os resultados. 

 

 CA2.1 - Realizáronse prediagnósticos de avarías que determinen as áreas do 
taller a que se lles asignen as reparacións. 

 CA2.2 - Formalizáronse as follas de traballo cos medios informáticos necesa-
rios, onde se determine a data de recepción e de entrega do vehículo en fun-
ción da carga de traballo e da capacidade do taller. 

 CA2.3 - Realizouse cos medios informáticos necesarios o informe da situación 
do vehículo, onde se inclúan conceptos como as causas da avaría, a súa gravi-
dade, os custos, novas avarías detectadas ao realizar a reparación, etc. 

 CA2.4 - Xerouse con medios informáticos unha base de datos de clientes, que 
se aplicou para programar avisos de revisións, facturación e outros documen-
tos. 

 CA2.5 - Confeccionáronse orzamentos mediante o manexo de programas 
informáticos. 

 CA2.6 - Definiuse o itinerario e o arquivo das ordes de reparación, e a súa 
importancia con respecto á legalidade. 

 CA2.7 - Describiuse a relación coas compañías de seguros e o seu proceso. 

 CA2.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 
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 X  RA3 -  Elabora plans de mantemento de vehículos, para o que analiza as variables que 
interveñen, tendo en conta métodos e tempos. 

 CA3.1 - Explicáronse as técnicas de análise de tempos: cronometraxes, tempos 
predeterminados, etc. 

 CA3.2 - Explicáronse os obxectivos para conseguir mediante unha visión global 
dos procedementos. 

 CA3.3 - Realizáronse gráficos de eficacia tendo en conta os tempos tipo. 

 CA3.4 - Analizáronse os tempos improdutivos dun proceso, tendo en conta a 
información dispoñible, as normas de seguridade e a fatiga do persoal. 

 CA3.5 - Definiuse un novo proceso ou mellorouse o existente, tendo en conta 
os datos obtidos no estudo previamente realizado. 

 CA3.6 - Definíronse as necesidades de formación do persoal sobre o novo 
método, para conseguir a produtividade e a calidade requiridas. 

 CA3.7 - Definíronse os medios adecuados para cada intervención, coa seguri-
dade de que se respecte o proceso en todos os seus aspectos. 

 CA3.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

 X  RA5 -  Elabora plans de mantemento para grandes flotas, logo de analizar as súas 
necesidades e os seus requisitos. 

 CA5.1 - Determináronse os parámetros par redefinir no mantemento progra-
mado, en función das características do traballo que deba realizar cada vehícu-
lo. 

 CA5.2 - Introducíronse variacións no mantemento programado, seguindo o 
consello do fabricante dos vehículos. 

 CA5.3 - Realizáronse táboas ou representacións gráficas que reflictan inciden-
cias e a súa periodicidade. 

 CA5.4 - Determinouse o tempo de parada de cada vehículo debido a revisións 
periódicas, en función das operacións de mantemento que cumpra realizar. 

 CA5.5 - Definiuse o plan de mantemento, tendo en conta os obxectivos marca-
dos e a capacidade produtiva do taller. 

 CA5.6 - Determináronse as instalacións, os equipamentos e recursos humanos 
óptimos para lograr o mantemento máis eficaz da flota. 

 CA5.7 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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 X  RA6 -  Elabora plans de calidade para o funcionamento dun taller tendo en conta a 
relación entre a normativa establecida e a eficacia da xestión, e o grao de satisfacción 
do servizo e o impacto ambiental. 

 CA6.1 - Describíronse as normas para certificación de calidade e xestión am-
biental nos talleres de mantemento de vehículos 

 CA6.2 - Describíronse os procesos de certificación, auditoría e postauditoría. 

 CA6.3 - Establecéronse os indicadores para valorar a calidade dos procesos, a 
xestión ambiental e a satisfacción da clientela. 

 CA6.4 - Determinouse o procedemento para efectuar unha auditoría interna 
que permita determinar a calidade conseguida nos procesos que se realizan no 
taller. 

 CA6.5 - Estableceuse o procedemento para efectuar unha auditoría interna 
que permita determinar a eficacia na xestión ambiental. 

 CA6.6 - Desenvolveuse o procedemento para efectuar unha auditoría interna 
que permita determinar a satisfacción da clientela. 

 CA6.7 - Describiuse un plan de mellora da calidade, da xestión ambiental e da 
satisfacción da clientela. 

 CA6.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

Rúbrica da resolución das actividades plante-
adas. 

Idem anterior 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Nestes momentos hai un alumno o cal se lle están mandando tarefas da 2ª avaliación para recuperar debido a que ten unha enfermidade grave e durante a 2º avaliación tivo que ausentarse das clases 
unha temporada antes de decretarse o estado de alarma. As actividades de recuperación son as mesmas que as que fixeron os seus compañeiros durante o periodo lectivo coa unica opción que os tempos 
de entrega de cada unha delas as veces varia en función do estado de saúde do alumno debido o tratamento que está a recibir. 

Para calificar as actividades de recuperación os instrumentos de avaliación que se  usan son  rúbricas  adaptadas a cada actividade, xa que o non estar obervando o traballo do alumno non se poden usar 
taboas de orservación nin listas de cotexo. 

 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Establecerase un exame final teórico con preguntas conceptuais e problemas de aplicación práctica que suporá o 100 % da nota cunha duración de 120 minutos. Ámbalas partes serán valoradas de 1 a 10 
puntos, e a puntuación de cada pregunta ira indicada no propio exame. Para facer media os dous exames terán que ter unha puntuación igual ou superior ó 40% da nota de cada parte, é decir, 
cada exame de forma individual calificará de 0 a 10 puntos e para facer media o alumno terá que sacar unha nota igual ou superior a 4 puntos, do contrario a nota final do exame de P.D. non 
será superior a 4 puntos. Unha vez obtida a nota media, ésta redondearase ao punto máis cercano.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente do grupo presidido polo titor, realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada 
alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encarguen da 
titoría darán a información dispoñible sobre as caracteristicas xerais do grupo ou sobre as circunstacias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. Esta informa-
ción poderá proceder, entre outras:  

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.  

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.  

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.  

d)Dos informes dos alumnos discapacitados ou con necesidades educativas especiais. 

Durante a fase de alarma estas medidas serán as seguintes: 

· Terase en conta a normativa que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral .  

· O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativo en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos.  

· Solicitarase, se é posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.  

· Realizaranse, na medida do posible, adaptacións en tanto nos contidos como na metodoloxía (fragmentación modular) segundo ás discapacidades que poida presentar o alumnado. 

 . Todas estas actuacións faranse ca colaboración do departamento de orientación do centro.  

. Realizaranse tarefas adicionais de repaso dos contidos tratados antes do estado de alarma para afianzar conceptos. Serán resumos, supostos prácticos, guías de reparación e exercicios que teñan que ver cos conceptos tratados 
na aula anteriormente. 

De forma xeral garantirase a accesibilidade universal a formación no ciclo. 

 

 


