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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: FPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE PEL 
(CBTCP01) 

Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: ARRANXOS E ADAPTACIÓNS EN PEZAS DE VESTIR E ROUPA DE 
FOGAR (MP3095) 

Curso: 2º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 
• RA1 - Determina a posibilidade da realización de arranxos e adaptacións, recoñecendo as 
características das pezas que cumpra arranxar. 
– CA1.1 Clasificáronse os artigos, os tecidos, as pezas de vestir e a roupa de fogar. 
– CA1.2 Describíronse os aspectos estruturais, estéticos, de calidade e funcionais das peza. 
– CA1.3 Recoñeceuse o proceso de confección que se aplicou nos artigos, seguindo a lista de fases da 
confección. 
– CA1.4 Enumeráronse os tipos de arranxos e a súa complexidade. 
– CA1.5 Analizouse a deterioración no artigo que se vaia arranxar e valorouse a mellor opción para 
proceder á súa reparación (tipo de materiais, máquinas e accesorios) 
– CA1.6 Determináronse as operacións para realizar no arranxo, así como o material e o equipamento 
necesario para a súa execución. 
– CA1.7 Seleccionáronse os tecidos, as peles e/ou os laminados, así como as fornituras e/ou os 
complementos que se vaian utilizar no arranxo. 
– CA1.8 Realizouse un orzamento en función do material que cumpra utilizar no arranxo e da súa 
complexidade. 
– CA1.9 Aplicáronse normas de seguridade individual. 
 
• RA2 - Arranxa artigos aplicando técnicas de confección 
– CA2.1 Describiuse a secuencia de operacións (contidas na lista de fases) en función do arranxo 
– CA2.2 Configuráronse os parámetros dos equipamentos adaptándoos ás operacións no arranxo de pezas 
de vestir e/ou roupa de fogar 
– CA2.3 Retiráronse as pezas rotas ou desgastadas para a súa substitución. 
– CA2.4 Realizouse a marcaxe sobre o material que se vaia cortar. 
– CA2.5 Identificáronse os parámetros de corte que se vaian controlar. 
– CA2.6 Realizáronse as operacións de preparación e cosedura á man ou con máquina das pezas descosidas 
ou novas, identificando as técnicas que se vaian aplicar en función do deseño orixinal do artigo que cumpra 
arranxar contidas na lista de fases. 
– CA2.7 Aplicáronse criterios estéticos no arranxo dos artigos, en función do aspecto final. 
– CA2.9 Identificáronse os riscos asociados ás operacións de cortado, cosedura e acabamento do artigo. 
– CA2.10 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas. 
 
 

2ª Avaliación 
 
• RA3. - Adapta artigos téxtiles aplicando criterios estéticos  
– CA3.1 Comprobouse a postura e a colocación da peza no/na posible cliente/a  
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– CA3.2 Realizáronse marcas provisionais nas pezas para a súa adaptación  
– CA3.3 Determináronse completamente as marcas que delimitan a modificación da peza. 
– CA3.4 Configuráronse os parámetros dos equipamentos que cumpra utilizar, adaptándoos ás operacións 
que se vaian realizar en artigos téxtiles. 
– CA3.5 Definíronse as partes que haxa que desmontar ou modificar lixeiramente para realizar a 
adaptación, tendo en conta que non se desvirtúen as características estéticas do artigo. 
– CA3.6 Aplicáronse as técnicas de ensamblaxe por cosedura e pegado. 
– CA3.7 Elimináronse as marcas provisionais da ensamblaxe. 
– CA3.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais nas operacións de cosedura, 
pasada do ferro e/ou pegado. 
 
 
• RA4 - Realiza operacións de transformación sinxelas de pezas, tendo en conta a relación entre a 
técnica seleccionada e as características do produto final. 
– CA4.1 Identificáronse as técnicas de transformación ou personalización de pezas. 
– CA4.2 Determinouse sobre que parte das pezas se pode actuar sen desvirtuar a estética que se lles queira 
conferir 
– CA4.3 Configuráronse os parámetros dos equipamentos que se vaian utilizar, adaptándoos ás operacións 
que cumpra realizar na transformación de pezas 
– CA4.4 Ensambláronse na peza as partes modificadas ou os complementos que cumpra instalar nela 
(seguindo a lista de fases) para cumprir as condicións formuladas na transformación. 
– CA4.5 Verificouse a ausencia de tensións, relevos en superficie, brillos, dobras e deformacións, 
realizando un control de calidade. 
– CA4.6 Comprobouse que a transformación realizada cumpra as condicións de viabilidade, fiabilidade e 
estética, tendo en conta o uso do artigo. 
– CA4.7 Recoñecéronse as técnicas de acabamento das pezas (pasada do ferro, cepillado, pulidura, etc.) 
contidas na lista de fases da confección. 
– CA4.8 Levouse a cabo un control de calidade final e anotáronse posibles erros. 
– CA4.9 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais no manexo de equipamentos. 
 
 

 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Arranxos e Reparación de Artigos 
Téxtiles e de Pel están definidos no punto 1 da presente Programación.  
 
Tras realizar a segunda avaliación e a final de ciclo, o alumnado que non accedeu á realización da  FCT 
e que non perdeu o dereito a avaliación continua; entregóuselles un informe de avaliación 
individualizado, destinado a recuperar os contidos non superados deste módulo, durante o período da 
terceira avaliación.  
Nos informes de avaliación individualizados están especificados os criterios de avaliación asociados aos 
resultados de aprendizaxe que cada alumno debe recuperar.  
Os criterios de cualificación son os seguintes: 
-Probas prácticas 70%.Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas prácticas.  
-Probas escritas 30%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas de resolución 
escrita. Inclúese neste apartado a documentación técnica que rexistran os exercicios prácticos.  
A nota mínima de cada tarefa ten que ser dun 5 para poder facer a media.  Non se aplicará o redondeo 
matemático para obter esta nota. 
 
Os alumnos que perderon o dereito de avaliación continua, teñen dereito a unha proba de recuperación 
no mes de xuño.  
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Ao alumnado que non accedeu á realización da  FCT e que non perdeu o dereito a avaliación continua; 
entregóuselles un informe de avaliación individualizado, destinado a recuperar os contidos non superados 
deste módulo , durante o período da terceira avaliación.  
Estas tarefas están deseñadas tendo en conta a situación de confinamento do alumando, sendo conscientes da 
limitación de recursos materiais. 
  

 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

Ao alumnado que perdeu o dereito de avaliación continua, ten dereito a realización dunha proba de 
recuperación en xuño. Dada a natureza práctica deste módulo, dita proba constará dun exercicio práctico 
acompañado dunha memoria fotográfica que acredite e documente o proceso de creación do mesmo. 
 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico profesional 
básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Arranxos e Reparación de Artigos 
Téxtiles e de Pel publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente 
alumnado. 
 

 
 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 

PEL (CBTCP01) 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: REPARACIÓN DE CALZADO E ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS (MP3092 / MP3092_12 / MP3092_22) 
Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

1ª Avaliación 

 

 RA1 - Prepara equipamentos e ferramentas para a reparación de calzado, tendo en conta 

a relación entre as variables seleccionadas e as características do produto que cumpra 

reparar 

 CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das súas prestacións 

no proceso de reparación 

 CA1.2 Identificáronse os dispositivos das máquinas e os seus sistemas de control 

 CA1.3 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambio de formatos 

 CA1.4 Realizouse a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das 

ferramentas 

 CA1.5 Levouse a cabo o axuste e o reaxuste dos equipamentos, dos accesorios e das ferramentas en 

función da operación que se vaia executar 

 CA1.6 Determináronse os elementos funxibles dos equipamentos e ensaiouse a súa montaxe e a súa 

desmontaxe 

 CA1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais requiridas 

 CA1.8 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza 

 CA1.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual 

 

1ª Avaliación e 3ª Avaliación 

 

 RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 

requisitos derivados da reparación de calzado 

 CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as 

actitudes necesarias para a reparación de calzado 

 CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da 

motivación e da formación no éxito na reparación de calzado 

 CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada 

coa reparación de calzado 

 

 RA3 - Retira pezas do calzado para a súa substitución, tendo en conta a súa relación entre 

o material extraído e a súa aplicación 
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 CA3.1 Avaliouse a posibilidade de realizar o arranxo e elaborouse un orzamento en función S 9 

da complexidade asociada 

 CA3.2 Realizáronse as operacións de desmontaxe para acceder ao elemento deteriorado 

 CA3.3 Extraeuse a peza rota ou defectuosa e acondicionouse para a obtención dun patrón 

 CA3.4 Realizouse o estudo das peles en función das súas características (aprestos, 

fluorescencias, e calidade e dirección adecuadas) 

 CA3.5 Realizouse o estendemento seguindo o proceso máis adecuado en función das súas 

condicións (sen dobras, aliñado, coa tensión necesaria, e co sentido do fío e a dirección 

adecuados) 

 CA3.6 Enumeráronse as posibles anomalías ou os defectos dos materiais, e valorouse a 

repercusión no artigo terminado 

 CA3.7 Realizouse a reprodución sobre papel ou cartón das pezas retiradas e indicáronse as 

sinalizacións correspondentes para a súa posterior reparación 

 CA3.8 Identificáronse os parámetros claves no proceso de corte 

 CA3.9 Realizáronse con habilidade e destreza as operacións de corte, rebaixamento, etc., en 

función do tipo de material (palma, contraforte, forro, etc.), dos condicionantes (textura, cor, 

debuxo, defectos, etc.) e do número de pezas que compoñen o artigo que se vaia reparar 

 CA3.10 Aplicáronse medidas de prevención de riscos laborais nas operacións de corte e 

rebaixamento 

 CA3.11 Empregáronse os equipamentos de protección individual nas actividades 

 

 RA4 - Ensambla pezas e xustifica a técnica de ensamblaxe seleccionada en función do tipo 

de material que se vaia unir 

 CA4.1 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra utilizar 

 CA4.2 Relacionáronse os tipos de fíos, adhesivos, etc., en función da técnica de ensamblaxe e dos 
materiais, para a súa unión 

 CA4.3 Realizáronse as operacións de acondicionamentos para a ensamblaxe en función do tipo de unión, 

os medios e os materiais 

 CA4.4 Concretouse a secuencia de operacións, expresadas nunha lista de fases, indicando os criterios 

estéticos e de seguridade 

 CA4.5 Realizáronse as costuras de unión á man e a máquina de distintos tipos de materiais, con criterios 

estéticos e eficacia, co fin de lograr as condicións requiridas de resistencia, flexibilidade e fixación 

 CA4.6 Colocáronse tapas, filis, medias solas, etc., nos zapatos que se vaian reparar 

 CA4.7 Realizáronse operacións de incorporación de elementos como cremalleiras, fibelas, remaches, 
botoeiras, etc., para substituír os avariados 

 CA4.8 Comprobouse visualmente a calidade dos compoñentes ensamblados e corrixíronse as anomalías 

detectadas 

 CA4.9 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais requiridas 

 CA4.10 Empregáronse os equipamentos de protección individual nas actividades 

 
 

2ª Avaliación 

 

 RA5 - Realiza operacións de forradura ou tinguidura de calzado, tendo en conta a relación 

entre o tipo de tecido ou a tinguidura, e as características do calzado 

 CA5.1 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra utilizar  

 CA5.2 Seleccionouse o tecido para forrar, atendendo ás demandas da clientela e ás características do 

calzado 

 CA5.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe para liberar os elementos que se vaian forrar 

 CA5.4 Incorporouse o tecido sen dobras, aliñado e coa tensión necesaria 



COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”   

C/ VÁZQUEZ VARELA, 57  

36204-VIGO (PONTEVEDRA) 

Teléfono: 986 423988 

 

FMI  Páxina 3 de 6 V.0.1 

 

 CA5.5 Identificáronse as tinguiduras e as súas concentracións de aplicación 

 CA5.6 Explicouse o proceso de secado e a súa influencia no produto final 

 CA5.7 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 

 CA5.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas  

 CA5.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual nas actividades  
 

 RA6 - Realiza as operacións de acabamento na reparación de calzado, tendo en conta a 

relación entre o tipo de tratamento e as características e o aspecto de presentación final 

 CA6.1 Concretáronse as operacións en función do tipo de material que se vaia empregar e a peza que se 

vaia reparar 

 CA6.2 Aplicáronse as técnicas apropiadas en cada operación de acabamento (pistola,cepillo, 

enceramento, pulidura, etc.) 

 CA6.3 Operouse con autonomía, método, pulcritude, criterio estético, seguridade e saúde no traballo 

 CA6.4 Determináronse os parámetros de calidade de acabamento do calzado reparado 

 CA6.5 Comprobouse no produto reparado a aparencia, a solidez e os aspectos globais (pulcritude e 

uniformidade da cor), e corrixíronse as anomalías detectadas 

 CA6.6 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais e das máquinas que se 

utilizan 

 CA6.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais nas operacións relacionadas 

 CA6.8 Empregáronse os equipamentos de protección individual nas actividades  

 CA6.9 Facturouse o produto reparado respectando os requisitos legais e fiscais 
 

3ª Avaliación 

 

 RA1 - Prepara e configura os equipamentos para duplicar chaves e mandos a distancia 

tendo en conta as características do produto 

 CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das súas prestacións 

no proceso de obtención de chaves 

 CA1.2 Identificáronse os dispositivos das máquinas e os seus sistemas de control  

 CA1.3 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambio de formatos  

 CA1.4 Realizouse a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das 

ferramentas 

 CA1.5 Levouse a cabo o axuste e o reaxuste dos equipamentos, dos accesorios e das ferramentas en 

función da operación que se vaia executar 

 CA1.6 Determináronse os elementos funxibles dos equipamentos e ensaiouse a súa montaxe e a súa 

desmontaxe 

 CA1.7 Identificáronse os dispositivos de copia dos mandos a distancia  

 CA1.8 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais requiridas  

 CA1.9 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza  

 CA1.10 Empregáronse os equipamentos de protección individual 

 

 RA2 - Duplica diversos tipos de chaves e mandos a distancia, para o que recoñece as súas 

características 

 CA2.1 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra utilizar  

 CA2.2 Identificáronse os tipos de chaves en función do material (aluminio, aceiro, plástico, etc.) e das 

súas características (planas, normais, de puntos, etc.) 

 CA2.3 Cepilláronse as chaves duplicadas asegurando a non presenza de rebarbas  
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 CA2.4 Comprobouse visualmente que a copia sexa igual á orixinal e coa calidade requirida  

 CA2.5 Recoñecéronse os modelos de mandos a distancia (botón simple, dobre botón, etc.)e os tipos de 

batería ou frecuencias 

 CA2.6 Seleccionouse o modelo de mando en función das características do que cumpra duplicar 

 CA2.7 Introduciuse o código ou a frecuencia en función do mando que cumpra duplicar  

 CA2.8 Substituíuse ou montouse o tipo de batería ou pila adecuado ás características técnicas requiridas, 

asegurando o funcionamento do mando 

 CA2.9 Transmitiuse información con claridade e precisión acerca do uso do mando  

 CA2.10 Empregáronse os equipamentos de protección individual nas actividades 
 

 RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 

requisitos derivados das operacións de duplicación de chaves e mandos a distancia 

 CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes 

necesarias para as operacións de duplicación de chaves e mandos a distancia 

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación 

e da formación no éxito nas operacións de duplicación de chaves e mandos a distancia 

 CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coas operacións 
de duplicación de chaves e mandos a distancia 

 

 

 
 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Reparación de calzado e actividades 
complementarias están definidos no punto 1 da presente Programación.   

 

Probas prácticas 60%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas prácticas de cada 
unidade. Incluíndo neste apartado a entrega en prazo de traballos realizados, e presentación dos mesmos. 

Probas escritas 40%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas de resolución escrita 

de cada unidade. 

Inclúese neste apartado entrega en prazo de traballos, presentación de traballos, entrega de caderno con 
resumos,exercicios prácticos e escritos. 

Na nota final de avaliación será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas terán que 

alcanzar o 5, para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para obter unha 
avaliación positiva. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno, resumos, presentación de 

tarefas e traballos, etc.. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 
 

Na terceira avaliación, os criterios de calificación vense afectados pola actual situación do Estado de 

alarma. 

Terase en conta as tarefas, e traballos de ampliación, recuperación que se vai indicando desde o día 13 de 
marzo ata fin de dita situación. 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 

Os alumnos que non teñan  superadas a 1ª e/ou 2ª avaliación terán que presentar o día do exame unha listaxe 

de actividades feitas por eles, así como resumes dos apuntamentos, ficha técnica, todo elo como actividades 
de  reforzo e recuperación sobre os mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación detallados no apartado 1. Terán 

que realizar una proba escrita e práctica sobre a/s parte/s a recuperar, de forma presencial ou telemática, 

segundo sexan as circunstancias. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para o alumnado que teña unidades pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, realizaranse 

actividades de recuperación establecidas de xeito personalizado para cada alumno/a atendendo as súas 

necesidades. A nivel de contidos traballaranse os mínimos. Para o que se lle indicarán as actividades 
específicas de recuperación. A cualificación definitiva farase efectiva na avaliación final de primeiro. Si as 

circunstancias o permiten dado a situación co confinamento terá lugar a proba teoría e práctica o vindeiro 17 

de xuño no centro escolar. 
Se non se chegase aos contidos mínimos farase unha proba práctica e escrita na convocatoria de setembro, na 

que se recuperan a 1ª e 2ª avaliación. 

 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Para o alumnado que teña PD, terán que entregar os traballos que ao longo do curso fóronse facendo. 
Realizarase unha proba práctica na que poidan defender os resultados de aprendizaxe do curso, así como a 

proba escrita. Que será o 17 de xuño as 12:00 h si ha situación polo confinamento o permitira. 

 

O peso da proba escrita será do 40%;  o outro 40% corresponderá a parte práctica do taller e o 20% pola 
entrega dos traballos.  

 

Na nota final será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas terán que alcanzar o 5, 
para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para obter unha avaliación positiva. Isto 

será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno, resumos, presentación de tarefas e traballos. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 

 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación, MP3092_12: CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa 
emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a reparación de calzado, CA2.2 

Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da 

formación no éxito na reparación de calzado, CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada coa reparación de calzado, RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á 

iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da reparación de calzado 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación  MP3092_22: CA3.2 Valorouse a importancia da 

iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas operacións 
de duplicación de chaves e mandos a distancia, RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 

emprendedora, identificando os requisitos derivados das operacións de duplicación de chaves e 

mandos a distancia, do módulo Reparación de calzado e actividades complementarias non puideron ser 
impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do 

módulo de segundo curso  Atención á clientela.   
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6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel e as Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Reparación de calzado e 

actividades complementarias publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó 

correspondente alumnado. 
 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: FPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE PEL 

(CBTCP01)  

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II (MP3012) Curso: 2º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3012_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA 

GALEGA E CASTELÁ II  

 

1ª Avaliación 

 

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en 

lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á composición autónoma de textos de 

progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado. 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 
adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

– CA2.1.1- Texto narrativo 

– CA2.1.2- Texto dialogado 

– CA2.1.3- Texto descritivo 
– CA2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo 

os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración. 

– CA2.5.1 - Estudo dos niveis da lingua 
– CA2.5.2 - Análise morfolóxico da lingua 

– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o 

texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto 

– CA2.6.1 – Casos especiais de acentuación (ditongos, tritongos, hiatos, a tilde diacrítica) 
– CA2.6.2 – Categorías gramaticais 

 

• RA5. Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e as 

principais características das variedades xeográficas da lingua galega e da lingua castelá, así como as 

distintas etapas, desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, 

valorando a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando os 

prexuízos lingüísticos. 

– CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español, valorando a 

diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as linguas o 

mesmo valor e a mesma función comunicativa. 
– CA5.2. Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da riqueza do noso 

patrimonio lingüístico. 

– CA5.2.1_Varidades do castelán 
– CA5.2.1_Bloques dialectais do galego 

– CA5.3 - Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega e da lingua castelá desde comezos do século XX. 
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– CA5.4. Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a necesidade de normalizar a lingua 

galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

 

 

2ª Avaliación 

• RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua 

galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando os principios da escoita 

activa, estratexias razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso. 

–CA1.1 - Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes de diversas 

fontes 

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en 

lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á composición autónoma de textos de 

progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado. 
– CA 2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 

adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

–  CA 2.1.4- Texto expositivo ou informativo 

–  CA 2.1.5- Texto argumentativo 
–  CA 2.1.6- Os medios de comunicación 

–  CA 1.1.7_Os xéneros literarios 

– CA 2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo 
os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración. 

–  CA 2.5.3. Análise de oracións simples (tipos de sintagmas e tipos de complementos verbais) 

–  CA 2.5.4. Análise de oracións compostas coordinadas. 

–  CA 2.5.5. Análise de oracións compostas subordinadas (substantivas, adxectivas e adverbiais) 
– CA 2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o 

texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto 

–  CA2.6.1. Redacción de textos narrativos, descritivos e expositivos 
 

• RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá desde o século XIX 

ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto 

histórico, sociocultural e literario. 

– CA3.1 - Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, recoñecendo as 

obras máis representativas  

– CA3.1.1- Literatura do Romanticismo 
– CA3.1.2- Literatura do Realismo e Naturalismo 

– CA3.1.3- Literatura Modernista e Xeración do 98 

– CA3.1.4- As vangardas e Xeración do 27 
– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas 

ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 

–CA3.3 - Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias 
–CA3.4 - Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os 

elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos 

–CA3.5 - Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua castelá, 

recollendo de forma analítica a información correspondente 
 

• RA4. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos do 

século XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu 

contexto histórico, sociocultural e literario. 

– CA4.1. Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, recoñecendo as 

obras máis representativas. 

–  CA4.1.1. Literatura do Rexurdimento (Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal) 
–  CA4.1.2. As Irmandades da Fala e o Grupo Nos 

– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, 

situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados. 
– CA4.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias. 
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– CA4.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os 

elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos. 

– CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua galega, 
recollendo de forma analítica a información correspondente. 

 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3012_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II 

 
1ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando 

os principios da escoita activa e elaborando presentación orais de pouca extensión, claras e 

estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público 

e profesional. 
– CA1.1. Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e 

específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos. 

– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa de mensaxes directas ou empregando un repertorio 
limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso, estruturadores (de apertura, continuidade 

e pechamento). 

– CA1.3. Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas 

en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto. 
 

RA2. Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a 

cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e profesional, empregando estratexias de 

comunicación básica. 

– CA2.1. Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e frecuentes do ámbito persoal, 

público e profesional. 
– CA2.3. Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da vida profesional, 

pública e persoal, solicitando e proporcionando información con certo detalle. 

– CA2.4. Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de comunicación esenciais para amosar o 

interese e a comprensión. 

• RA3. Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de 

comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional, aplicando estratexias de lectura 

comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición. 
– CA3.1. Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa intención, o seu contexto e a súa 

estrutura, e interpretando o seu contido global e específico sen necesidade de entender todos os seus 

elementos. 

– CA3.2. Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as 
partes principais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira. 

– CA3.7. Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña calquera tipo de 

discriminación. 
–CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos procesadores na 

composición dos textos  

 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando 

os principios da escoita activa e elaborando presentación orais de pouca extensión, claras e 

estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público 

e profesional. 
– CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar 

e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos  

– CA1.10. Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade e do lugar de 
traballo onde se fala a lingua estranxeira. 
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RA2. Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a 

cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e profesional, empregando estratexias de 

comunicación básica. 

– CA2.1. Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e frecuentes do ámbito persoal, 

público e profesional. 

– CA2.2. Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias. 
 

• RA3. Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de 

comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional, aplicando estratexias de lectura 

comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición. 

– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio limitado de expresións, 

frases, palabras e marcadores de discurso básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e concretas de 
contido predicible. 

– CA3.4. Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao propósito comunicativo, con 

estruturas gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e concretas de  

– CA3.6. Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e 
concretas de revisión e corrección. 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3012_33: SOCIEDADE II  
 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa 

evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa organización social, política e económica en 

distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos. 

– CA1.1 - Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes 

ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo. 

–  CA1.1.1 - Valorouse a corrente ideolóxica do liberalismo e a súa influencia no xurdimento da Revolución 
Francesa 

– CA1.1.2 - Comprendeuse as causas da Revolución Francesa, o seu desenvolvemento e as súas 

consecuencias a nivel político 
– CA1.1.3 - Distinguíronse as diferentes correntes ideolóxicas desta etapa e as súas principais 

características. 

–  CA1.1.4 - Valoráronse as diferentes correntes ideolóxicas que deron lugar aos acontecementos políticos 

do século XIX: A época napoleónica, a Restauración absolutista e as diferentes revolucións liberais que 
xorden, a unificación de Alemaña e Italia. 

–  CA1.1.5 - Relacionáronse os acontecementos políticos en España e Galicia coas correntes ideolóxicas do 

século XIX 
– CA1.2. Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das 

transformacións económicas producidas como consecuencia das innovación tecnolóxicas e os sistemas 

organizativos da actividade produtiva. 
–  CA1.2.2 - Distinguiuse entre materias primas das fontes de enerxía e relacionáronse cos diferentes tipos 

de rexións industriais 

– CA1.2.3 - Valorouse a importancia do sector servizos no mundo actual a nivel social e económico do 

mundo. 
–  CA1.2.4 - Coñeceuse o concepto de sector servizos e os subgrupos que o conforman 

–  CA1.2.5 - Relacionáronse as diferentes actividades económicas de cada sector económico 

– CA1.2.6 - Comprendeuse o concepto de globalización así como valorar as características dos países 
desenvolvidos, subdesenvolvidos e en vías de desenvolvemento 

–  CA1.2.7 - Coñecéronse os diferentes instrumentos da globalización 

–  CA1.2.8 - Valorouse as consecuencias da globalización  

–  CA1.2.9 - Reflexionouse sobre os movementos antiglobalización 
– CA1.9 - Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a 

avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso 
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– CA1.10 - Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 

colaborativo. 

 

• RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as 

organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo pautas de actuación para 

acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios. 

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa 
situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá. 

– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo 

democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes. 
– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do 

contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para acomodar 

a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan. 
–CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situación de traballo 

colaborativo e contraste de opinións. 

 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa 

evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa organización social, política e económica en 

distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos. 

–CA1.1 - Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes 

ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo. 

– CA1.1.6 - Compréndense os conflitos que xorden no século XIX: A revolución americana e os principais 
acontecementos en España e Galicia.  

– CA 1.1.7 – Compréndese os conflitos que xorden a principios do século XX: A Primeira guerra Mundial e 

a Revolución Rusa.  
– CA 1.1.8 – Compréndese os conflitos que xorden no século XX: O período de entreguerras, A Segunda 

Guerra Mundial  

– CA 1.1.9_ Compréndense os conflitos que xorden a finais do século XX:  a Guerra Fría. 
– CA 1.1.10_Compréndense os acontecementos que xorden en España no século XX: a 2ª República, A 

Guerra Civil, a Ditadura franquista, o período de democracia. 

 –CA1.2 - Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das 

transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os sistemas 
organizativos da actividade produtiva. 

– CA1.2.10 - Valorouse a importancia dos cambios acaecidos co desenvolvemento do sector industrial e a 

súa valoración nos cambios sociais, organizativos e económicos a nivel mundial (A Revolución industrial e 
os imperialismos) 

– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus 

principios e as súas institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos 
países membros da Unión Europea. 

– CA1.6. Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado 

español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa 

situación actual. 
– CA1.8 - Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as 

súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e tecnolóxicos. 

 CA1.8.1 - Analizouse a evolución do sector industrial e as súas transformacións e os principais fitos de 
evolución na sociedade e os avances tecnolóxicos a nivel mundial así como destacouse a importancia da 

localización industrial (A revolución industrial) 

 

• RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as 

organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo pautas de actuación para 

acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios. 

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa 
situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá. 
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–CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo 

democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes. 

– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do 
seu desenvolvemento. 

– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do 

contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para acomodar 

a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan. 
– CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situación de traballo 

colaborativo e contraste de opinións. 

 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

UNIDADES FORMATIVAS: 

 MP3012_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ II 

 MP3012_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II 

 MP3012_33: SOCIEDADE II 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva das unidades formativas Comunicación en Lingua 

Galega e Castelá II (MP3012_13), Comunicación en Lingua Inglesa II((MP3012_23)  e Sociedade II 

(MP3012_33) do módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II están definidos no punto 1 da presente 
Programación.  

 

O método de avaliación do período lectivo de Setembro a Marzo  baséase en dous instrumentos: 
 

1. A cualificación da actitude  sairá dos ítems relacionados co seguimento diario na clase do alumnado  

 

2. Probas/traballos escritos. Farase como mínimo un deles en cada unha das avaliacións.  
 

A media final de cada avaliación será o resultado da valoración dos dous apartados anteriores segundo as 

seguintes porcentaxes: 
50% do apartado 1º 

50% do apartado 2º 

 

Nos módulos en Galego, co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o 
emprego do galego nas probas escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos 

sobre a cualificación obtida. 

 
Nos módulos en Castelán, os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas 

(exames, traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán  penalizados con 0,1 puntos, non 

tendo en conta as repeticións. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da 
cualificación obtida antes da penalización. 

 

A nota final de cada unha destas unidade formativas será a media das dúas avaliacións Será necesario, para 

obter o aprobado, acadar unha cualificación positiva igual ou superior a 5. 
 

Nas cualificacións do alumnado o redondeo será matemático. A partir de 0.5 redondearase á unidade 

seguinte; de 0.0 a 0.4 manterase a unidade. 
 

No caso de que o alumno non supere algunha das avaliacións, terá que facer as actividades que se lle 

marquen de recuperación e/ou superar a proba/s que se lle indiquen ao comezo do  seguinte trimestre.  

 
Se trala recuperación ordinaria o alumno/a aínda ten pendente de superar algún dos contidos mínimos 

marcados na presente programación, deberá recuperalos no período de recuperación de abril a xuño 

mediante os INFORMES INDIVIDUALES DE AVALIACIÓN. 
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As actividades de recuperación incluídas nos Informes Individualizados  de Avaliación estarán baseados 

nos contidos mínimos marcados no punto 1 da presente programación. Estas actividades de recuperación 
serán individuais para cada alumno e alumna segundo o que teña que superar. 

 

O método de avaliación  deste período de recuperación de Abril a Xuño baséase en dous instrumentos: 

1. 50% virá sinalado pola entrega dos traballos dentro do prazos establecidos nos correspondentes 
informes individualizados de avaliación. 

2. 50% pola proba escrita establecida no calendario de exames finais de xuño, que poderá ser 

presencial ou telemática, segundo sexan as circunstancias.  
 

A media final da avaliación de competencias claves e a media aritmética redondeada.  

Os ítems serán valorados coa seguinte enumeración: 
       MB=9; Ben=7; Normal=5; Regular/Mal=3 e Moi Mal/Nada=1 

 

A nota final do módulo (Comunicación e Sociedade II) calcúlase atendendo as seguintes porcentaxes: 

 Comunicación en linguas galega e castelá II - 40% 

 Sociedade II - 30% 

 Comunicación en Lingua Inglesa II - 30% 

  

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

UNIDADES FORMATIVAS: 

 MP3012_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ II 

 MP3012_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESAII 

 MP3012_33: SOCIEDADE II 

 

As actividades de recuperación incluídas nos Informes Individualizados de Avaliación están deseñadas 

para o  reforzo dos mínimos exixibles detallados no punto 1 (agás os ítems incluídos no punto 5 da presente 
programación) 

 

Debido á crise do coronavirus o procedemento de traballo  destes informes individualizados de avaliación 
está baseado nos sistemas telemáticos de docencia a distancia polo que se está a procurar que ditos contidos 

dixitais sexan  o máis gráficos  e didácticos posibles (power point, vídeos tutoriais feitos pola profesora ou 

links a páxinas web e vídeos dispoñibles na rede) para favorecer a aprendizaxe do alumnado. Para o 

seguimento destas actividades tamén se convoca ao alumnado a sesións periódicas de videoconferencia. 
Tamén se está a procurar manter unha comunicación fluída profesor-.alumno a través do correo electrónico, 

sobre todo á hora de corrixir  e devolver as correccións das tarefas que entregan os alumnos. 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

UNIDADES FORMATIVAS: 

 MP3012_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ II 

 MP3012_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II 

 MP3012_33: SOCIEDADE II 

 
O alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua deberá realizar unha proba escrita e/ou oral 

en xuño que poderá ser presencial ou telemática, segundo sexan as circunstancias, sobre os  contidos 

mínimos establecidos no punto 1 da presente programación (agás os contidos incluídos no apartado 5). 
Ademais marcarase unha serie de traballos ou actividades que se lle indicarán para completar os criterios de 

avaliación establecidos nesta programación que non se puideron avaliar pola non asistencia ás clases. O peso 

do exame será do 50% e o outro 50% corresponderá á listaxe de actividades mencionadas. 
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: 

– CA 2.5.5. Análise de oracións compostas subordinadas (substantivas, adxectivas e adverbiais) 

– CA 3.1.3. Literatura Modernista e Xeración do 98 
– CA 3.1.4. As vangardas e a Xeración do 27. 

da unidade formativa  Comunicación en Lingua Galega e Castelá II  do Módulo COMUNICACIÓN E 

SOCIEDADE II  foron impartidos de forma telemática durante as dúas primeiras semanas do confinamento 
por motivo da crise do coronavirus, polo tanto, estes contidos  non se inclúen nos Informes Individualizados 

de Avaliación nin nas probas de xuño. 

 
Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: 

– CA 2.1.6. Os medios de comunicación 

da unidade formativa  Comunicación en Lingua Galega e Castelá II  do Módulo COMUNICACIÓN E 

SOCIEDADE II non puideron ser impartidos durante este curso. 
 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: 

– CA 1.1.8. Compréndese os conflitos que xorden no século XX: O período de entreguerras, A Segunda 
Guerra Mundial  

–  CA 1.1.9. Compréndense os conflitos que xorden a finais do século XX:  A Guerra Fría. 

– CA 1.1.1. Compréndense os acontecementos que xorden en España no século XX: a 2ª República, A 
Guerra Civil, a Ditadura franquista, o período de democracia. 

da unidade formativa Sociedade II  do Módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II foron impartidos de 

forma telemática durante as dúas primeiras semanas do confinamento por motivo da crise do coronavirus, 

polo tanto, estes contidos  non se inclúen nos Informes Individualizados de Avaliación nin nas probas de 
xuño. 

 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación na unidade formativa 
de COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I  do Módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 

foron impartidos durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, do 4 de 

Setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica so título de Técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel .e as Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Comunicación e Sociedade II 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 15 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: FPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE PEL 

(CBTCP01) 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE (MP3011) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3011_13 : COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E 

CASTELÁ I  
 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua 

galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de 

composición e as normas lingüísticas básicas. 

– CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e 
identificáronse as súas características principais. 

– CA1.1.1. A narrativa oral 

– CA1.1.2. A comunicación 
– CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando sentido global e 

os contidos específicos dunha mensaxe oral. 

– CA1.3. Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas 

exposicións. 
– CA1.4. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse 

na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente 

nas relacións de xénero. 
– CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais 

propostas e na súa resolución.  
– CA1.5.1. Do fonema ao enunciado 
– CA1.5.2. Palabras polisémicas, homónimas, sinónimas, antónimas. 

 

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua 

galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, 

estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 

progresivo. 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 
idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

– CA2.1.1. A narración e a descrición 

– CA 2.1.2. Coñecese o concepto de literatura e distínguese os xéneros literarios 

–CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando 
estratexias de reinterpretación de contidos. 

– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, 

extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos 
discriminatorios desde a perspectiva de xénero. 
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– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito 

comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas. 

– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o 
texto final resulte claro e preciso. 

– CA2.6.1. Uso do g/j/ch/gu/nh 

– CA2.6.2. Uso do b/v.  

– CA2.6.3. Uso do g/j, ch/gu/nh 
– CA2.6.4. Normas de acentuación e a tilde diacrítica 

– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos (narrativos e descritivos) 

que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de 
aprendizaxe para mellorar a comunicación escrita. 

– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos (narrativos e descritivos) tendo en conta o 

contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto. 
– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e comprobouse a 

validez das inferencias realizadas. 

– CA.2.10.1.Estudiouse o substantivo. 

– CA 2.10.2. Estudiouse o adxectivo. 
 

• RA3. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século 

XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal. 
– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao 

nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información. 

– CA3.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e 

sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais. 
 

• RA4. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores 

ao século XX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal. 
– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria adecuada ao 

nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información. 

– CA4.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e 
sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais. 

 

• RA5. Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia 

social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da necesidade 

de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo. 

– CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os 

prexuízos lingüísticos. 

 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua 

galega e en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de 

composición e as normas lingüísticas básicas. 

– CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais 
propostas e na súa resolución.  
–  CA 1.5.3. Familia léxica e familia semántica 

 

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua 

galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, 

estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 

progresivo. 
– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa 

idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 

– CA.2.1.3. O texto dialogado e teatral 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o 
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texto final resulte claro e preciso. 

– CA2.6.5. Uso dos signos de puntuación (punto, punto e coma, comiñas, interrogación e exclamación 

– CA2.6.6. a tilde diacrítica en castelán 
– CA2.6.7. Os grupos consonánticos cc/ct en castelán 

– CA2.6.8. Uso do h en castelán 

– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e comprobouse a 

validez das inferencias realizadas. 
– CA2.10.3. Estudiouse a morfoloxía das palabras (raíz, morfemas, sufixos, palabras derivadas e 

parasintéticas) 

– CA2.10.4. Estudiáronse os determinantes e os pronomes. 
– CA 2.10.5. Estudiouse o adverbio e as preposicións 

– CA.2.10.6.Estudiouse o verbo e os seus accidentes gramaticais 

• RA3. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século 

XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal. 

– CA3.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período considerado e 

recoñecéronse as obras máis representativas 

– CA3.1.1 Analizouse a literatura en lingua castelá da Idade Media e recoñecéronse as obras máis 
representativas (Cantar de Mío Cid, El Libro del Buen Amor, El Libro del Conde Lucanor) Tamén se 

recoñece a obra de  de transición da Idade Media ao Renacemento literario español  (La  Celestina).  

– CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os 
motivos básicos. 

– CA3.4.1. Analizáronse os temas principais dos textos literarios da Idade Media es os recursos estilísticos 

máis utilizados.  

– CA3.5. Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua castelá a partir 
de textos literarios. 

– CA3.5.1 Presentouse información sobre a literatura da Idade Media en lingua castelá, autores/as e obras, a 

partir de textos literarios desta época 
 

3ª Avaliación 

 

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua 

galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, 

estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 

progresivo. 
– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e comprobouse a 

validez das inferencias realizadas. 

– CA 2.10.7. Distinguíronse os grupos sintácticos seguintes: sintagma nominal, sintagma adxectivo, 
sintagma adverbial, sintagma verbal, e sintagma preposicional. 

– CA 2.10.8. Distinguíronse os complementos do Sintagma verbal. 

– CA 2.10.9. Análise de oracións simples 
 

• RA3. Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século 

XIX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal. 

– CA3.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período considerado e 
recoñecéronse as obras máis representativas 

– CA3.1.2. Analizouse a literatura en lingua castelá do Renacemento  e recoñecéronse as obras máis 

representativas (a novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, as Églogas de Garcilaso de la Vega).  
– CA3.1.3. Analizouse a literatura en lingua castelá do Barroco e recoñécense as obras máis representativas 

(poesía de Góngora e Quevedo e a novela Don Quijote de la Mancha de Cervantes) 

– CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os 

motivos básicos. 
– CA3.4.1. Analizáronse os temas principais dos textos literarios do Renacemento e do Barroco es os 

recursos estilísticos máis utilizados.  

– CA3.5. Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua castelá a partir 
de textos literarios. 
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– 3.5.1 Presentouse información sobre a literatura do Renacemento  e do Barroco  en lingua castelá, 

autores/as e obras, a partir de textos literarios desta época. 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3011_23 : COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I 

 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, 

elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións 

habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 
– CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas. 
– CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a entender o sentido 

xeral da mensaxe. 

– CA1.5. Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos dos ámbitos 
persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada tipo de texto e 

utilizando, de ser o caso, medios informáticos. 

– CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non formal e 
situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras de situacións 

habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 

– CA1.9. Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde se fale a 

lingua estranxeira. 
– CA1.10. Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a lingua 

estranxeira. 

 

• RA2. Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 

habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 

básicas. 
– CA2.2. Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o interese e a 

comprensión. 

– CA2.3. Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira, como 

a observación da persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar a bidirecionalidade da 
comunicación. 

– CA2.4. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 

frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto. 
– CA2.5. Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia comprensibles, 

aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 

 

• RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 

habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 

estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 
– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e 

analizouse a súa intención e o seu contexto. 

– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, 

palabras e marcadores de discurso lineais, en situación habituais frecuentes, de contido moi predicible. 

– CA3.4. Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e a 

normas gramaticais básicas. 
– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 

estruturados. 

– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos 
persoal ou profesional. 

 

 

 

 



COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”   

C/ VÁZQUEZ VARELA, 57  

36204-VIGO (PONTEVEDRA) 

Teléfono: 986 423988 

 

FMI  Páxina 5 de 10 V.0.1 

 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, 

elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais 

de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 

–  CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas. 

– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas mediante 
formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas implicacións no uso do 

vocabulario empregado. 

– CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito secuenciado e 
progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible. 

– CA1.5. Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos dos ámbitos 

persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura de cada tipo de texto e 
utilizando, de ser o caso, medios informáticos. 

–  CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non formal e 

situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras de situacións 

habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 
–CA1.7. Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia comprensible, 

aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes. 

–CA1.8. Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación. 

 

• RA2. Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 

habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 

básicas. 

– CA2.1. Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, utilizando un repertorio 

memorizado de modelos de oracións e conversas breves 
e básicas, sobre situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible. 

– CA2.4. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 

frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto. 
– CA2.5. Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia comprensibles, 

aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 

 

• RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 

habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 

estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 
– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e 

analizouse a súa intención e o seu contexto. 

– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto. 
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, 

palabras e marcadores de discurso lineais, en situación habituais frecuentes, de contido moi predicible. 

– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 
estruturados. 

– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos 

persoal ou profesional. 
– CA3.7. Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticais, 

ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión. 

– CA3.8. Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos procesadores na 

composición dos textos. 
– CA3.9. Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 

discriminación. 
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3ª Avaliación 

 

• RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, 

elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións 

habituais de comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 
– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas mediante 

formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas implicacións no uso do 

vocabulario empregado. 
– CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non formal e 

situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras de situacións 

habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto. 
 

• RA2. Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 

habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación 

básicas. 
– CA2.4. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 

frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto. 

– CA2.5. Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia comprensibles, 
aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 

 

• RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 

habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 

estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 

– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e 
analizouse a súa intención e o seu contexto. 

– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto. 

– CA3.4. Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo e a 
normas gramaticais básicas. 

– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 

estruturados. 

 

UNIDADE FORMATIVA MP3011_33: SOCIEDADE I  
 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 

relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 

actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

– CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe 
natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo. 

– CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do 

período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o 

exemplifican. 
– CA1.3. Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período prehistórico 

coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas sociedades actuais. 

– CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e 
escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

– CA1.5.1. A arte prehistórica. 

– CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares 
españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga. 

– CA1.7.1.Persistencia en Galicia e na Península Ibérica e territorios extrapeninsulares das sociedades 

prehistóricas. 

– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 
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– CA1.8.1 Recollida de información sobre a prehistoria.  

– CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 

colaborativo. 
– CA1.9.1 Traballo colaborativo na clase. 

 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 

relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 

actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 
– CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e 

escultóricas mediante exemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

– CA1.5.2. A arte da Antiga Grecia e Roma. 
– CA1.6. Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando as 

características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e peninsular. 

– CA1.6.1. Características das cidades da antiga Roma e a súa evolución na actualidade no territorio galego 

e peninsular. 
–CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares 

españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga. 

– CA1.7.2. Presenza das sociedades da antiga Grecia e Roma 
–CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

3ª Avaliación 

 

• RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industriais  as 

sociedades agrarias, analizando as súas características principais, así como a súa persistencia na 

sociedade actual e no contorno inmediato. 

– CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo 

europeo, as súas relacións co espazo extra-europeo e as características máis significativas das sociedades 
medievais en Galicia e en España. 

– CA2.1.1. Analizouse a sociedade feudal 

– CA2.1.2. A Idade Media en España (ata os Reis Católicos) 

– CA2.1.2. Analizouse a arte románica e gótica 
– CA2.1.3. Analizouse a sociedade islámica, en particular Al-Andalus. 

– CA2.1.4. Analizouse a arte islámica 

– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas sociedades 
actuais galega e española, identificando os seus elementos principais. 

– CA2.3. Análise das consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas culturas 

autóctonas e nas europeas 
– CA2.4. Análise do modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade Moderna nas principais 

potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e en España. 

– CA2.5.Análse dos indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación europea, española 

e galega durante o período analizado. 
–CA2.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 

composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
 

 

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva das unidades formativas COMUNICACIÓN EN 

LINGUA GALEGA E CASTELÁ I, COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I e SOCIEDADE I 
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do módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I están especificadas no punto 1 da presente 

programación.  

 
O método de avaliación de Setembro a Marzo , correspondentes á 1ª e 2ª avaliación (período presencial) 

basease   en dous instrumentos: 

1. A cualificación da actitude, é dicir, os ítems relacionados co seguimento diario na clase do 

alumnado (50 % da cualificación final) 
2. Probas/traballos escritos (50% da cualificación final) 

 

Nos módulos en galego, co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego 
do galego nas probas escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a 

cualificación obtida. 

 
Nos módulos en castelán, os erros gramaticais e/ou ortográficos no emprego do castelán nas probas escritas 

(exames, traballos...) ou nas diapositivas das presentacións orais serán  penalizados con 0,1 puntos, non 

tendo en conta as repeticións. A merma total aplicada nunca poderá facer diminuír o número enteiro da 

cualificación obtida antes da penalización. 
 

Será necesario para obter o aprobado, acadar unha cualificación mínima de 5. No caso de que os alumnos 

teñan superadas ditas avaliacións durante o período de setembro a marzo, a nota final  da materia será a 
media aritmética das devanditas avaliacións.  

 

Nas cualificacións do alumnado o redondeo será matemático. A partir de 0.5 redondearase á 

unidade seguinte; de 0.0 a 0.4 manterase a unidade. Este redondeo aplicarase na avaliación final 

ordinaria e/ou extraordinaria e, como moito nunha avaliación ao longo de todo o curso.  
 

Durante o período de Marzo a Xuño (período non presencial correspondente á 3ª avaliación)  propóñense 

actividades de reforzo e recuperación  para facilitar que todos os alumnos acaden os mínimos exixibles da 1ª 
e da 2ª avaliación. Tamén se propoñen novos contidos para avanzar na materia co obxectivo de mellorar o 

desenvolvemento das competencias clave da etapa.  Tanto as actividades de reforzo como as de ampliación 

de contidos se comunican aos alumnos de forma telemática (a través do correo electrónico e da carpeta de 

titoría da materia compartida no Drive. Tamén  a través da plataforma edmodo no caso de lingua inglesa). 
Tamén, excepcionalmente cos alumnos que non dispoñen de medios telemáticos,  se lles envían por correo 

ordinario. 

 
Estase a procurar  que ditos contidos dixitais sexan  o máis gráficos  e didácticos posibles (power point, 

vídeos tutoriais feitos pola profesora ou links a páxinas web e vídeos dispoñibles na rede) para favorecer a 

aprendizaxe do alumnado. Para o seguimento destas actividades tamén se convoca ao alumnado a sesións 
periódicas de videoconferencia. Tamén se está a procurar ter unha comunicación fluída profesor-alumno a 

través do correo electrónico sobre todo á hora de devolver as actividades corrixidas.  

 

As actividades desta 3ª Avaliación só se terán en conta de forma positiva, é dicir, só afectaran á 
cualificación final da materia se é para incrementala en un punto positivo. Os alumnos poderán sumar ese 

punto sempre que o volume de tarefas entregadas durante o período non presencial supere o 75% das tarefas 

propostas. Hai que salientar que este punto positivo só se sumará á nota media da 1ª e 2º avaliación se esta é 
igual ou superior a cinco.  

 

Os alumnos que non teñan  superadas a 1ª e/ou 2ª avaliación terán que presentar en data sinalada unha 
listaxe de actividades de reforzo e recuperación sobre os mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación detallados 

no apartado 1 (agás os contidos especificados no apartado 5). Tamén serán convocados a un exame final 

sobre a/s parte/s a recuperar, que poderá ser presencial ou telemático, segundo sexan as circunstancias. O 

peso do exame será do 50% e o outro 50% corresponderá á listaxe de actividades mencionadas. O alumno 
terá que obter unha nota media mínima de 5 para superar a materia. No caso de que teñan presentado un 

75% das tarefas propostas durante a 3º avaliación (de reforzo e ampliación de contidos) poderán ver 

incrementado en 1 punto a súa nota final, sempre e cando a media obtida sexa igual ou superior a 5.  
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Os alumnos que non superen estas unidades formativas en xuño terán dereito a unha proba extraordinaria en 

setembro, que atenderá a un procedemento similar: 50% corresponderá á entrega dunha listaxe de 
actividades e  o outro 50% corresponderá  a un exame final de toda a materia  (1ª e 2ª avaliación incluídas) 

   

A nota final do módulo (Comunicación e Sociedade I) calcúlase atendendo ás seguintes porcentaxes: 

 Comunicación en linguas galega e castelá I - 40% 

 Sociedade I - 30% 

 Comunicación en Lingua Inglesa I  - 30% 

  

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

UNIDADES FORMATIVAS: 

 MP3011_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ I 

 MP3011_33: SOCIEDADE I 

As actividades de recuperación consistirán  no reforzo dos mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación, polo que 

se propoñen actividades de reforzo da compresión lectora, redacción,  compresión e análise dos diferentes 

textos e fragmentos das obras literarias mencionadas no punto 1 referentes á 1ª e 2ª avaliación. Tamén se 
propoñen actividades de reforzo de gramática (ortografía, morfoloxía) 

 

 MP3011_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I 

 
As actividades de recuperación consistirán  no reforzo dos mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación, 

propoñéndose actividades con contidos gramaticais e vocabulario e outros onde traballe a comprensión e a 

expresión tanto escrito coma oral. 

 
 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

UNIDADES FORMATIVAS: 

 MP3011_13: COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ I 

 MP3011_23: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I 

 MP3011_33: SOCIEDADE I 

 

Se os alumnos con perda de dereito de avaliación continua terán que  presentar en data sinalada unha listaxe 
de actividades sobre os mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación detallados no apartado 1. Tamén serán 

convocados a un exame final sobre todos contidos mínimos da materia correspondentes á 1ª e 2ª avaliación 

especificados no punto 1 da presente programación (agás os contidos detallados no apartado 5) A listaxe de 
actividades que se lle indicarán terán como obxectivo completar os criterios de avaliación establecidos nesta 

programación debido a que os apartados de traballo na aula e actitude non poden ser avaliados pola non 

asistencia. En canto ao  exame, poderá ser presencial ou telemático, segundo sexan as circunstancias. O peso 

do exame será do 50% e o outro 50% corresponderá á listaxe de actividades mencionadas.  
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: 

– CA 2.10.9. Análise de oracións simples 

da materia  Comunicación en Lingua Galega e Castelá I  do Módulo COMUNICACIÓN E 

SOCIEDADE I non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 

2020/21 na programación didáctica da materia Comunicación en Lingua Galega e Castelá II do módulo 

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE de segundo curso. 
 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación: 

– CA2.4. Análise do modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade Moderna nas principais 

potencias europeas, así como as súas peculiaridades en Galicia e en España. 
– CA2.5.Análse dos indicadores demográficos básicos das transformacións na poboación europea, española 

e galega durante o período analizado. 

da materia  Sociedade I  do Módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I non puideron ser impartidos 
durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica da materia 

Sociedade II do módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE de segundo curso. 

 
A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación na unidade formativa 

de COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I  do Módulo COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 

foron impartidos durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica so título de Técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel .e as Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Comunicación e Sociedade I 
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

En Vigo a 15 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 

PEL  (CBTCP01) 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: MATERIAIS E PRODUTOS TÉXTILES  (MP3077) Curso: 2º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 

 RA1 - Recibe materiais e produtos téxtiles, e distingue as súas propiedades e as aplicación 

 CA1.1 Relacionáronse as mercadorías recibidas co contido do albará  

 CA1.2 Diferenciáronse os materiais (tecidos, peles, elementos complementarios, etc.), en relación coas 

súas características e a súa aplicación 

 CA1.3 Clasificáronse os materiais en función das súas características (natureza, tamaño, grosor, 
defectos, etc.) e segundo a súa orixe e aplicación 

 CA1.4 Recoñecéronse os defectos e as anomalías máis frecuentes, tanto os de orixe natural como os 

derivados dos procesos de fabricación 

 CA1.5 Describíronse os procesos básicos de produción de materiais, obtención de peles e produtos 

téxtiles 

 CA1.6 Describíronse as propiedades e as características que transmiten os tratamentos ás materias 

primas (branqueamento, tintura, aprestos, etc.) 

 CA1.7 Interpretáronse etiquetas normalizadas de composición e conservación  

 CA1.8 Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica do material ou do 
produto 

 CA1.9 Empregouse tempo e esforzo en ampliar coñecementos e información S 10 

 Complementaria 

 

 RA2 - Recibe elementos complementarios, tendo en conta a relación entre as características destes 

e as súas aplicación 

 CA1.7 Interpretáronse etiquetas normalizadas de composición e conservación 

 CA1.8 Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica do material ou do 
produto 

 CA2.1 Determinouse a composición do lote recibido e as súas medidas de protección 

 CA2.2 Comprobouse que os elementos recibidos se correspondan cos solicitados 

 CA2.3 Identificáronse os elementos de recheo, de reforzo, de adorno, de suxeición, etc  

 CA2.4 Diferenciáronse os elementos complementarios en relación coas súas características e a súa 

aplicación 

 CA2.5 Clasificáronse os elementos complementarios, empregando a terminoloxía correcta 

 CA2.6 Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica do material ou do 

produto 
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2ª Avaliación 

 

 RA3 - Almacena os materiais e os produtos téxtiles e elementos complementarios, e xustifica a súa 

situación e as súas condicións de almacenamento 

 CA3.1 Agrupáronse os produtos segundo a súa orixe e a súa aplicación  

 CA3.2 Indicáronse as condicións básicas de manipulación e conservación das materias téxtiles, das peles 

e dos elementos complementarios 

 CA3.3 Identificáronse os defectos ocorridos como consecuencia dunha mala manipulación ou dun mal 

almacenamento 

 CA3.4 Relacionáronse as condicións ambientais (temperatura, humidade, luz, ventilación, etc.) e o 

procedemento de colocación no almacén coa integridade dos produtos almacenados 

 CA3.5 Asegurouse a rastrexabilidade dos produtos almacenados 

 CA3.6 Relacionáronse os tipos de presentación e embalaxe cos requisitos de almacenaxe e transporte 

 CA3.7 Indicáronse as condicións básicas de almacenamento e acondicionamento de materiais téxtiles, 

peles e elementos complementarios 

 CA3.8 Respectáronse e aplicáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos no almacén 

 CA3.9 Mantívose sempre o almacén limpo e ordenado 

 

 RA4 - Controla as existencias do almacén e xustifica a almacenaxe mínima 

 CA4.1 Realizouse o inventario de produtos existentes no almacén, elaborando partes de incidencia en 

caso necesario 

 CA4.2 Describiuse a documentación técnica relacionada co almacén  

 CA4.3 Relacionouse a almacenaxe mínima co tempo de aprovisionamento dos/das provedores/as 

 CA4.4 Identificáronse os tipos de almacenaxe e de inventario, e as súas variables 

 CA4.5 Sinaláronse os mecanismos que se empregan para asegurar a renovación de almacenaxes 

 CA4.6 Aplicáronse ferramentas informáticas no control do almacén 

 CA4.7 Rexistráronse as entradas e as saídas de existencias, actualizando os arquivos  correspondentes 

 CA4.8 Elaborouse con claridade a información asociada ao control do almacén, de maneira ordenada, 
estruturada, clara e precisa 

 CA4.9 Valorouse a relevancia do control de almacén no proceso produtivo 

 

 
 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Materiais e produtos téxtiles están 

definidos no punto 1 da presente Programación.  
 

Criterios de cualificación: Vira sinalado polos resultados de aprendizaxe sendo o 60% Probas escritas, 

traballos, actividades de exposicións escritas, exposicións de traballos. 
40%. Vira sinalado polo interese e responsabilidade no traballo, entrega en prazo de traballos, presentación 

de traballos, entrega de caderno cos apuntamentos, exercicios e resumos. 

Todas as probas terán que alcanzar o 5 sobre 10, para poder superar o módulo e poder facer media coas 

outras probas,  para obter una avaliación positiva. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, 
caderno, resumos, presentación de tarefas e traballos. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 

 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 
 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 
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Para o alumno/a que teña módulos pendentes finalizada a segunda avaliación parcial, realizaranse actividades 
de recuperación para cada alumno/a atendendo as súas necesidades; indicándolles as actividades especificas 

de recuperación no plan individualizado. 

 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda do dereito a avaliación continua, terá que entregar como mínimo un traballo por 

unidade formativa e proba escrita. Será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas 
terán que alcanzar o 5, para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para obter un 

resultado positivo no modulo. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno,, resumos, 

presentación de tarefas e traballos, facer unha proba escrita si as circunstancias o permiten, dado a situación 
do confinamento terá lugar a proba teoría e entrega de traballos e tarefas  o vindeiro 12 de xuño as 13:00h. no 

centro escolar. 

 
O peso da proba escrita será do 60%, e  o outro 40% corresponderá a entrega dos traballos. 

 

 
 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, e as Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Materiais e produtos téxtiles 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: FPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE PEL 
(CBTCP01) 

Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: REPARACIÓN DE ARTIGOS DE MARROQUINARÍA E 
ELABORACIÓN DE PEQUENOS ARTIGOS DE GORNICIONARÍA (MP3091).  

Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 
• RA1. Prepara equipamentos e ferramentas para a reparación de artigos de marroquinaría, tendo en 
conta a relación entre as variables seleccionadas e as características do produto que cumpra reparar. 
–  CA1.1. Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das súas prestacións 
no proceso de reparación. 
–  CA1.2. Identificáronse os dispositivos das máquinas e os seus sistemas de control. 
–  CA1.3. Seleccionáronse os accesorios das máquinas (agulla, prensateas, boquilla para picar, formas para 
botóns, broches, etc.) e colocáronse segundo as operacións que se vaian realizar (unir materiais, colocar 
cremalleiras ou broches, picar ou facer fendeduras, botoeiras, etc.). 
–  CA1.4. Realizouse a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das 
ferramentas. 
–  CA1.5. Levouse a cabo o axuste e o re axuste dos equipamentos, dos acceso- rios e das ferramentas en 
función da operación que cumpra executar. 
–  CA1.6. Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais nas operacións de preparación de 
equipamentos e ferramentas. 
–  CA1.7. Determináronse os elementos funxibles dos equipamentos e ensaiouse a súa montaxe e a súa 
desmontaxe, respectando as normas de seguridade. 
–  CA1.8. Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. 
– CA1.9. Empregáronse os equipamentos de protección individual. 
 
 

2ª Avaliación 

• RA2. Retira pezas do artigo de marroquinaría para a súa substitución, tendo en conta a relación 
entre o material extraído e a súa aplicación. 
–  CA2.1. Avaliouse a posibilidade de realizar o arranxo e elaborouse un orzamento e unha orde de traballo 
en función da complexidade asociada. 
–  CA2.2. Realizáronse as operacións de desmontaxe para acceder ao elemento deteriorado, utilizando 
utensilios axeitados para cada operación. 

–  CA2.3. Descoséronse e retiráronse as pezas, e quitáronse fíos e colas residuais das unións, para marcar 
a posición onde estaban colocadas no artigo, a dirección da pel e os detalles específicos que cumpra ter en 
conta na sinalización en patrón. 
–  CA2.4. Realizouse o estudo das peles en función das súas características (aprestos, fluorescencias, 
calidade e dirección adecuadas). 

–  CA2.5. Realizouse o estendemento seguindo o proceso máis adecuado en función das súas condicións 
(sen dobras, aliñado, coa tensión necesaria e co sen- tido do fío e a dirección adecuados). 
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–  CA2.6. Enumeráronse as posibles anomalías ou os defectos dos materiais (pel e coiro) e valorouse a súa 
repercusión no artigo terminado. 
– CA2.7. Realizouse a reprodución sobre papel ou cartón das pezas retiradas, indicando as sinalizacións 
correspondentes para a súa posterior reparación. 
– CA2.8. Identificáronse os parámetros claves no proceso de corte. 
– CA2.9. Realizáronse con habilidade e destreza as operacións de corte, rebaixamento e outras en función 
do tipo de material (pel, coiro, material de re- cheo, exterior ou forro), dos condicionantes (textura, cor, 
debuxo, defectos, etc.) e do número de pezas que compoñen o artigo que se vaia reparar. 
– CA2.10. Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais. 
– CA2.11. Empregáronse os equipamentos de protección individual. 
 
• RA3. Ensambla pezas e xustifica a técnica de ensamblaxe seleccionada en fun- ción do tipo de 
material que se vaia unir. 
– CA3.1. Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra utilizar 
– CA3.2. Relacionáronse os tipos de fíos, agullas, máquinas, adhesivos, etc., en función da técnica de 
ensamblaxe e dos materiais que se vaian unir. 

– CA3.3. Realizáronse as operacións de acondicionamento para a ensamblaxe en función do tipo de 
unión, o medio e o material. 
– CA3.4. Concretouse a secuencia de operacións expresadas na lista de fases, indicando os criterios 
estéticos e de seguridade. 
– CA3.5. Realizáronse as costuras de unión á man e a máquina de distintos tipos de materiais, con 
criterios estéticos e eficacia, co fin de lograr as condicións requiridas de resistencia, flexibilidade e 
fixación. 
– CA3.6. Realizáronse operacións de incorporación de elementos (cremalleiras, fibelas, remaches, 
botoeiras, cantoneiras, etc.) para substituír os avariados. 
– CA3.8. Aplicáronse medidas de prevención de riscos inherentes ao traballo en función dos materiais 
que se vaian empregar e das máquinas que cumpra manexar. 
–  CA3.9. Empregáronse os equipamentos de protección individual. 
 
 

3ª Avaliación 
 
• RA4. Realiza as operacións de acabamento na reparación de artigos de marroquinaría, tendo en 
conta a relación entre o tipo de tratamento e as características e o aspecto da presentación final. 
– CA4.1. Concretáronse as operacións en función do tipo de material que cumpra empregar e a peza que se 
vaia reparar. 
–  CA4.2. Determináronse as aplicacións dos produtos de acabamento, anilinas, pigmentos, adhesivos, 
etc., en función do material. 
–  CA4.3. Realizáronse operacións de tinguidura de artigos de marroquinaría coa súa previa limpeza e coa 
calidade final. 
– CA4.5. Operouse con autonomía, método, pulcritude, criterio estético, seguridade e saúde no traballo. 
– CA4.6. Determináronse os parámetros de calidade das diferentes formas de acabamento de artigos de 
marroquinaría, facendo controis intermedios de calidade. 
– CA4.7. Comprobouse no produto reparado a aparencia, a solidez e os aspectos globais como a pulcritude 
e a uniformidade da cor, e corrixíronse as anomalías detectadas. 
– CA4.8. Identificáronse os riscos inherentes ao traballo, aplicando normas de seguridade, en función dos 
materiais que se vaian empregar e das máquinas que cumpra manexar. 
– CA4.9. Empregáronse os equipamentos de protección individual. 
– CA4.10. Facturouse o produto reparado, respectando os requisitos legais e fiscais. 
 
• RA5. Crea pequenos artigos de marroquinaría, analizando patróns estandarizados. 
– CA5.1. Obtivéronse as dimensións normalizadas dos artigos a partir de deseños e patróns. 
– CA5.2. Identificáronse as fases de patronaxe, corte, ensamblaxe e acabamento dos artigos. 
– CA5.3. Realizáronse as operacións de trazado ou debuxo de patróns, marcaxe de marxes, costuras, 
achumbamentos, etc. 
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– CA5.4. Identificáronse os patróns en función da súa posición, a calidade, a categoría, etc. 
– CA5.5. Realizáronse as operacións de corte de pezas de coiro ou outros materiais en función do apresto, a 
calidade e a posición das pezas na marcaxe. 
– CA5.6. Realizáronse as operacións de rebaixamento á man ou con máquina en función do tipo e da 
posición. 
– CA5.7. Realizáronse as costuras á man e a máquina de distintos tipos de mate- riais, con criterios estéticos 
e de eficacia, segundo deseño inicial. 
– CA5.8. Aplicáronse as medidas de seguridade no manexo de máquinas. 
– CA5.9. Realizouse o repuxado e o gravado básico sobre pel ou coiro segundo o deseño achegado como 
guía, utilizando utensilios como troqueis, burís, etc., apropiados para cada operación. 
– CA5.10. Realizouse o control de calidade visual das operacións e detectáronse posibles defectos, que se 
indicaron na folla de control de calidade final. 
– CA5.11. Empregáronse os equipamentos de protección individual. 

 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Reparación de artigos de marroquinaría e 
creación de pequenos artigos de gornicionaría, están definidos no punto 1 da presente Programación. 
 
Criterios de cualificación na primeira e segunda avaliación: 
-Exercicios de resolución práctica:  60%  
-Exercicios de resolución escrita: 20% (fichas técnicas, facturas, orzamentos...)  
-Proba escrita da materia: 20%  
Enténdese que unha avaliación está superada cando ten unha nota igual ou maior que un 5. 
 
Dada a natureza práctica deste módulo, os criterios de cualificación vense afectados pola actual situación de 
Estado de alarma. A partires do 13 de marzo, ata final de curso, todas as tarefas de ampliación de 
coñecementos e recuperación centraranse en contidos conceptuais teóricos. 
Os criterios para a terceira  avaliación son: 
-Exercicios de resolución escrita: 100% da nota. 
A realización destes exercicios está destinada a reforzar e ampliar coñecementos, polo que o alumnado non 
se verá penalizado ao non realizar ditas tarefas. 
 
O alumnado que teñan a primeira e a segunda avaliación suspensa (agás os que recuperaron a primeira 
avaliación durante o período da segunda avaliación), terá que realizar unha proba oral en xuño, de xeito 
online por videoconferencia. Nesta proba só entrarán os contidos das dúas primeiras avaliacións. 
No caso de que se levante o actual Estado de alarma antes das data do exame final de xuño, a profesora 
realizará ademais unha proba práctica da materia, que fará media coa proba escrita. 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
Non se realizará a media no caso de ter algunha das dúas primeiras avaliacións suspensas. 
 

 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

O alumnado que teña a primeira e segunda avaliación suspensa, terá que realizar unha proba de recuperación 
no mes de xuño. Dita proba será oral, de xeito online por videoconferencia, ou una proba práctica e outra 
escrita se se suspende o actual Estado de alarma. 
 
Os alumnos que non superen o módulo no mes de xuño, terán dereito a unha proba de recuperación no mes 
de setembro de idénticas características a proba de xuño. 
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua, terá dereito a realizar unha proba de recuperación no 
mes de xuño. Dita proba será oral, de xeito online por videoconferencia, ou una proba práctica e outra escrita 
se se suspende o actual Estado de alarma. 
 
Os alumnos que non superen o módulo no mes de xuño, terán dereito a unha proba de recuperación no mes 
de setembro de idénticas características a proba de xuño. 
 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación  
– CA5.1. Obtivéronse as dimensións normalizadas dos artigos a partir de deseños e patróns. 
– CA5.2. Identificáronse as fases de patronaxe, corte, ensamblaxe e acabamento dos artigos. 
– CA5.3. Realizáronse as operacións de trazado ou debuxo de patróns, marcaxe de marxes, costuras, 
achumbamentos, etc. 
– CA5.4. Identificáronse os patróns en función da súa posición, a calidade, a categoría, etc. 
– CA5.5. Realizáronse as operacións de corte de pezas de coiro ou outros materiais en función do apresto, a 
calidade e a posición das pezas na marcaxe. 
– CA5.6. Realizáronse as operacións de rebaixamento á man ou con máquina en función do tipo e da 
posición. 
– CA5.7. Realizáronse as costuras á man e a máquina de distintos tipos de mate- riais, con criterios estéticos 
e de eficacia, segundo deseño inicial. 
– CA5.8. Aplicáronse as medidas de seguridade no manexo de máquinas. 
– CA5.9. Realizouse o repuxado e o gravado básico sobre pel ou coiro segundo o deseño achegado como 
guía, utilizando utensilios como troqueis, burís, etc., apropiados para cada operación. 
– CA5.10. Realizouse o control de calidade visual das operacións e detectáronse posibles defectos, que se 
indicaron na folla de control de calidade final. 
– CA5.11. Empregáronse os equipamentos de protección individual; 
do Resultado de Aprendizaxe RA5 Crea pequenos artigos de marroquinaría, analizando patróns 
estandarizados, do módulo Reparación de artigos de marroquinaría e creación de pequenos artigos de 
gornicionaría, non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 
2020/2021, na programación didáctica do módulo de segundo curso Arranxos e adaptacións en pezas de 
vestir e roupa de fogar. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico profesional 
básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Reparación de artigos de 
marroquinaría e creación de pequenos artigos de gornicionaría publicarase na web do centro educativo e 
enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 

PEL (CBTCP01) 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: CONFECCIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES PARA DECORACIÓN 

(MP3101) 
Curso: 1º 

 
 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

 RA2 - Prepara máquinas, equipamentos, ferramentas e accesorios para a confección de 

complementos de decoración, tendo en conta a relación entre as variables 

seleccionadas e as características do artigo que cumpra tratar 

 CA2.1 Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das súas prestacións 

no proceso de confección 

 CA2.2 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambios de formatos 

 CA2.3 Realizouse a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos S 10 equipamentos e 

das ferramentas diario da clase 

 CA2.4 Levouse a cabo o axuste e o reaxuste dos equipamentos e das ferramentas en función da 

operación que cumpra executar e do material que haxa que empregar 

 CA2.5 Determináronse os elementos funxibles dos equipamentos e ensaiouse a súa montaxe e a súa 

desmontaxe 

 CA2.6 Reaxustáronse os parámetros das operacións de proba 

 CA2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais nas operacións de preparación de 

máquinas e ferramentas 

 CA2.8 Mantivéronse a área de traballo en condicións de orde, limpeza e seguridade 

 CA2.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual 

 

1ª Avaliación e 2ª Avaliación 

 

 RA4 - Corta o material téxtil, tendo en conta a relación entre o trazado do corte e as 

características do produto final 

 CA4.1 Seleccionouse o material de acordo co artigo que cumpra confeccionar 

 CA4.2 Describíronse os procedementos de preparación de materiais (tecido exterior, entreforro, forros, 

etc.), controlando os parámetros implicados para evitar desviacións (textura, cor, debuxo, etc.) 

 CA4.3 Estendeuse o material en función dos seus condicionantes (sen dobras, coa tensión necesaria, 

aliñados e co sentido do fío e a dirección adecuados) 

 CA4.4 Trazáronse os patróns sobre o material, sinalando puntos de unión, os acabamentos de ourelos e 

os emprazamentos de adornos ou fornituras 

 CA4.5 Detectáronse anomalías ou defectos no material e valorouse a repercusión no proceso e produto 
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 CA4.6 Actuouse fronte a pequenas continxencias, enumerando posibles alternativas e decidindo a máis 

oportuna 

 CA4.7 Verificouse a calidade dos compoñentes cortados e corrixíronse as anomalías detectadas 

 CA4.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais nas operacións de corte con máquinas 

 CA4.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual 

 

2ª Avaliación e 3ª Avaliación 

 

 RA1 - Elabora orzamentos e facturas, e xustifícaos en función do material empregado e da 

dificultade asociada ao proceso 

 CA1.1 Clasificáronse os artigos téxtiles segundo o seu uso a súa situación  

 CA1.2 Determináronse as dimensións dos artigos que se vaian confeccionar  

 CA1.3 Recoñecéronse os materiais e outros compoñentes que integran o conxunto do accesorio 

 CA1.4 Definíronse marxes de costura e desafogos  

 CA1.5 Optimizouse o cálculo da cantidade de material 

 CA1.6 Estimouse o tempo requirido no desenvolvemento do produto e sinaláronse as dificultades 

asociadas 

 CA1.7 Aplicóuselle a marxe comercial aos custos establecidos 

 CA1.8 Enumeráronse as obrigas fiscais asociadas ao orzamento e á factura 

 CA1.9 Empregáronse aplicacións informáticas na elaboración do orzamento e das facturas 

 

 RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos 

derivados da confección de artigos téxtiles para decoración 

 CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes 

necesarias para a confección de artigos téxtiles para decoración 

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación 

e da formación no éxito na confección de artigos téxtiles para decoración 

 CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa confección 

de artigos téxtiles para decoración 

 

1ª Avaliación, 2ª Avaliación  e 3ª Avaliación 

 

 RA5 - Une, á man ou con máquina, pezas para coxíns, fundas e/ou outros accesorios de decoración, 

tendo en conta a relación entre as técnicas de unión e as características do produto final 

 CA5.1 Clasificáronse e describíronse os sistemas de ensamblaxe en función do tipo de unión, os medios 

e os materiais 

 CA5.2 Leváronse a cabo as operacións de preparación para a ensamblaxe de acordo con criterios 

estéticos e de seguridade 

 CA5.3 Verificouse a exactitude da forma, a aparencia e a colocación de adornos e fornituras 

 CA5.4 Executáronse operacións de ensamblaxe aplicando métodos e técnicas apropiados a cada tipo de 

unión (acabamento de ourelos, plisado, de cerramento, etc.) 

 CA5.5 Aplicáronse técnicas de acolchamento • TO.5 - Practica e diario da clase  

 CA5.6 Verificouse a calidade dos compoñentes ensamblados ou do artigo  

 CA5.7 Corrixíronse as anomalías ou os defectos solucionables  

 CA5.8 Identificáronse os riscos primarios e as medidas preventivas asociadas  

 CA5.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas 

 CA5.10 Empregáronse os equipamentos de protección individual 
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 RA6 - Realiza os acabamentos, seleccionando os procedementos en función da calidade e da 

presentación prevista de coxíns, fundas e/ou accesorios 

 CA6.1 Describíronse os procedementos de acabamentos de confección de distintos materiais 

 CA6.2 Realizáronse operacións de acabamentos intermedios e finais, seguindo criterios de seguridade e 

estética 

 CA6.3 Reducíronse mediante a pasada do ferro as anomalías detectadas (engurras, fíos sobrantes, 

relevos, brillos, etc.), en función da forma do produto 

 CA6.4 Corrixíronse as anomalías ou os defectos solucionables no acabamento  

 CA6.5 Incorporáronse etiquetas e elementos auxiliares e ornamentais de acordo co deseño final 

 CA6.6 Realizáronse bordados manuais ou con máquina 

 CA6.7 Propuxéronse ideas de confección e amosouse unha actitude creativa 

 CA6.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas 

 CA6.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual 

 CA6.10 Cubriuse a documentación asociada ao produto final 

 

 
 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Confección de artigos téxtiles para 
decoración están definidos no punto 1 da presente Programación.  

 

Probas prácticas 60%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas prácticas de cada 

unidade. Incluíndo neste apartado a entrega en prazo de traballos realizados, e presentación dos mesmos. 
Probas escritas 40%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas de resolución escrita 

de cada unidade. 

Inclúese neste apartado entrega en prazo de traballos, presentación de traballos, entrega de caderno con 
resumos,exercicios prácticos e escritos. 

Na nota final de avaliación será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas terán que 

alcanzar o 5, para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para obter unha 

avaliación positiva. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno, resumos, presentación de 
tarefas e traballos, etc.. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 

 
Na terceira avaliación, os criterios de calificación vense afectados pola actual situación do Estado de 

alarma. 

Terase en conta as tarefas, e traballos de ampliación, recuperación que se vai indicando desde o día 13 de 
marzo ata fin de dita situación. 

 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. Si esta e igual ou superior a cinco. 

  

Os alumnos que non teñan  superadas a 1ª e/ou 2ª avaliación terán que presentar o día do exame unha listaxe 
de actividades feitas por eles, así como resumes dos apuntamentos, fichas técnicas, etiquetas, todo elo como 

actividades de  reforzo e recuperación sobre os mínimos exixibles da 1ª e 2ª avaliación detallados no 

apartado 1. Terán que realizar una proba escrita e práctica sobre a/s parte/s a recuperar, de forma presencial 
ou telemática, segundo sexan as circunstancias. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para o alumnado que teña unidades pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, 

realizaranse actividades de recuperación establecidas de xeito personalizado para cada alumno/a 

atendendo as súas necesidades. A nivel de contidos traballaranse os mínimos. Para o que se lle 

indicarán as actividades específicas de recuperación, mínimo dúas por unidade formativa. A 

cualificación definitiva farase efectiva na avaliación final de primeiro. Si as circunstancias o 

permiten dado a situación co confinamento terá lugar a proba teoría e práctica o vindeiro 15 de xuño 

no centro escolar, si o Estado de alarmo o permitira. 

Se non se chegase aos contidos mínimos farase unha proba práctica e escrita na convocatoria de 

setembro, na que se recuperan a 1ª e 2ª avaliación. 
 

 
 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

 

Para o alumnado que teña PD, terán que entregar os traballos que ao longo do curso fóronse facendo. 

Realizarase unha proba práctica na que poidan defender os resultados de aprendizaxe do curso, así como a 
proba escrita. Que será o 15 de xuño as 12:00 h si ha situación polo Estado de alarma o permitira. 

 

O peso da proba escrita será do 40%;  o outro 40% corresponderá a parte práctica do taller e o 20% 

pola entrega dos traballos.  
 

Na nota final será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas terán que 

alcanzar o 5, para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para obter unha 

avaliación positiva. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno, resumos, 

presentación de tarefas e traballos. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 
 

 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

 
Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación  CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa 

individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na confección de artigos 

téxtiles para decoración, CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 

relacionada coa confección de artigos téxtiles para decoración, CA6.8 Aplicáronse as medidas de prevención 
de riscos laborais e ambientais requiridas, CA6.9 Empregáronse os equipamentos de protección individual, 

CA6.10 Cubriuse a documentación asociada ao produto final; do Resultado de Aprendizaxe, RA3 - 

Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da 

confección de artigos téxtiles para decoración, RA6 - Realiza os acabamentos, seleccionando os 

procedementos en función da calidade e da presentación prevista de coxíns, fundas e/ou accesorios, do 

módulo Confección de artigos téxtiles para decoración non puideron ser impartidos durante o presente curso 
e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do módulo de segundo curso Atención 

a clientela.   
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6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel e as Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Confección de artigos téxtiles 

publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 
 

Ciclo: CFPB ARRANXOS E REPARACIÓNS DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 
PEL (CBTCP01)  

Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: CIENCIAS APLICADAS II (MP3010) Curso: 2º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 

• RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas,  valorando 
a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica. 

- CA1.1. Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios. 
- CA1.2. Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica. 
- CA1.3. Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico. 
- CA1.4. Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 
- CA1.6. Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos. 
 
• RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, utilizando 

os instrumentos, as fórmulas e as técnicas necesarias. 
- CA3.1. Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 

de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida. 
- CA3.2. Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar 

ou calcular medidas indirectas no mundo físico. 
 
• RA7. Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da 

contaminación xerada na súa aplicación. 
- CA7.1. Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear. 
- CA7.2. Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear. 
- CA7.3. Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de 

mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares. 
- CA7.4. Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares. 
- CA7.5. Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC. 
 
• RA8. Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e tendo en 

conta as diferenzas entre relevo e paisaxe. 
- CA8.1. Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo. 
- CA8.2. Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo. 
- CA8.3. Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as 

consecuencias no relevo. 
- CA8.4. Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen 

e as consecuencias no relevo. 
- CA8.5. Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que 

interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo 
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• RA9. Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas 
cos seus efectos. 

- CA9.1. Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan. 
- CA9.2. Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e 

como sería posible evitala. 
- CA9.3. Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así 

como as medidas para a súa redución. 
- CA9.4. Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias 

para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións. 
 

• RA10. Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no ambiente e o 
seu tratamento de depuración. 

- CA10.1. Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta. 
- CA10.2. Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos. 
- CA10.3. Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e 

realizando ensaios de laboratorio. 
- CA10.4. Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta. 
 
• RA11. Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o 

desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora e a súa conservación. 
- CA11.1. Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable. 
- CA11.2. Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable. 
- CA11.3. Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente. 
- CA11.4. Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental. 

 
2ª Avaliación 

 
• RA2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as 

fases do método científico. 
- CA2.1. Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por 

distintos medios. 
- CA2.2. Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación. 
- CA2.3. Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou 

non a súa hipótese. 
- CA2.4. Traballouse en equipo na formulación da solución. 
- CA2.5. Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito 

coherente. 
- CA2.6. Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses 

emitidas. 
 

- CA3.3. Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades 
correctas. 

- CA3.4. Traballouse en equipo na obtención de medidas. 
- CA3.5. Utilizáronse as TIC para representar figuras. 
 
• RA4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e 

relacionándoo con funcións matemáticas elementais e os principais valores estatísticos. 
- CA4.1. Expresouse a ecuación da recta de diversas formas. 
- CA4.2. Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa 

representación. 
- CA4.3. Representouse graficamente a función inversa. 
- CA4.4. Representouse graficamente a función exponencial. 
- CA4.5. Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de función asociadas a situacións reais. 

 
• RA5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de 
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laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas. 
- CA5.1. Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio. 
- CA5.2. Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, 

etc.). 
- CA5.3. Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos. 
- CA5.4. Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de 

instrumentos ópticos. 
- CA5.5. Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os 

resultados obtidos e as conclusións. 
- CA5.6. Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio. 
 
• RA6. Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, 

argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os cambios que se producen. 
- CA6.1. Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria. 
- CA6.2. Describíronse as manifestacións de reaccións químicas. 
- CA6.3. Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela. 
- CA6.4. Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, 

neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica). 
- CA6.5. Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de 

laboratorio. 
- CA6.6. Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, 

cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas. 
- CA6.7. Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio. 
 
• RA12. Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo en conta a 

súa contribución ao movemento ou ao repouso dos obxectos e as magnitudes postas en xogo. 
- CA12.1. Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade. 
- CA12.2. Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, 

expresándoas en unidades de uso habitual. 
- CA12.3. Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración. 
- CA12.4. Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as 

expresións gráfica e matemática. 
- CA12.5. Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante. 
- CA12.6. Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e 

movementos. 
- CA12.7. Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá. 
 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Ciencias Aplicadas II están definidos no 
punto 1 da presente Programación.  
A metodoloxía empregada a partir das suspensións das clases presenciais basearanse en entregar apuntes, 
vídeos demostrativos ou videoconferencias 
El módulo se superará cunha cualificación igual ou superior a cinco 
Os alumnos e alumnas que non superaron o módulo poderán superalo se realiza as seguintes actuacións: 
- A realización dos exercicios propostos polo profesor serán presentados nas datas establecidas, ditos 

exercicios contarán ata un 30% da nota final, a cualificación dos traballos entregados fora de prazo 
contarán cunha menor cualificación debido a unha penalización  

- Realizarase un exame da parte da área da natureza cun peso do 35%  
- Realizarase un exame da parte da área de matemáticas cun peso do 35%  
 
Para poder superar o módulo, a media aritmética das dúas partes terá que ser igual o superior a 5 puntos dun 
total de 10 puntos posibles  
Non se fará media aritmética se algún dos exames ten unha cualificación menor de 3,5 puntos sobre 10 
puntos posibles  
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Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate 
un máximo de 0,5 puntos 
No caso de non poder facer os exames presencialmente pola situación provocada polo virus Covid-19 a 
cualificación basearase nos traballos realizados  
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

No caso de que o alumno ou alumna non supere o módulo no período de setembro –marzo, realizará un 
informe avaliación individualizado cos criterios definidos no punto 2 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos 
 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

Os alumnos con perda de dereito a avaliación poderá superar o módulo se conseguen unha nota igual ou 
superior a 5 no exame no mes de xuño presencial ou telemáticamente segundo as circunstancias determinen. 
No exame só conterá os mínimos exixibles definidos no punto un 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 107/2014, do 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo de ciclo formativo de FP básica ao título de técnico 
profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel e as Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Ciencias Aplicadas II publicarase 
na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 
 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 
CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 
 

Ciclo: CFFPB ARRANXOS E REPARACIÓNS DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 
PEL (CBTCP01) 

Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: CIENCIAS APLICADAS I (MP3009) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 
• RA1. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe  

matemática e as súas operación 
- CA1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a información 

cuantitativa. 
- CA1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e 

calculadora (física ou informática) 
 

• RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que 
pertencen e asociándoos ás funcións que producen no organismo. 

- CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao 
sistema ou ao aparello correspondente. 

- CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións. 
- CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas 

anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor 
 

• RA8. Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes que conteñen e 
adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas. 

- CA8.1. Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación. 
- CA8.2. Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde. 
- CA8.3. Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio fí- sico no coidado do corpo 

humano. 
- CA8.4. Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o mantemento da 

saúde e as que poden conducir a unha mingua desta. 
- CA8.5. Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do contorno. 
- CA8.6. Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse nun diagrama 

establecendo comparacións e conclusións. 
- CA8.7. Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede as propiedades dos alimentos. 
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2ª Avaliación 
 
- CA1.4. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades. 
- CA1.5. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar 

con eles. 
- CA1.6. Representáronse os números reais sobre a recta numérica 
- CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 
- CA1.8. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade. 
- CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e 

inversamente proporcionais. 
- CA6.4. Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función das estruturas 

anatómicas do aparello reprodutor. 
- CA6.5. Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das estruturas 

anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino. 
 
• RA7. Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas doenzas máis frecuentes e 

recoñecendo os principios básicos de defensa contra elas. 
- CA7.1. Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas. 
- CA7.2. Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo. 
- CA7.3. Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis comúns na 

poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus tratamentos. 
- CA7.4. Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co contaxio producido. 
- CA7.5. Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia médica para o 

tratamento e a prevención de doenzas infecciosas. 
- CA7.6. Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas infecciosas. 
- CA7.7. Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos transplantes. 
- CA7.8. Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno profesional máis 

próximo. 
- CA7.9. Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situación cotiás. 
 

3ª Avaliación 
 
- CA1.10. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás. 
• RA2. Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como recursos necesarios 

para a realización das actividades prácticas 
- CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laboratorio 
- CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais 

que se vaian realizar 
 
• RA3. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 

manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal. 

- CA3.1. Describíronse as propiedades da materia. 
- CA3.2. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade. 
- CA3.3. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade. 
- CA3.4. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e 

utilizando a notación científica. 
- CA3.5. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 
- CA3.6. Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. 
- CA3.7. Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse modelos 

cinéticos para explicar os cambios de estado. 
- CA3.8. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza. 
- CA3.9. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura de fusión e de 

ebulición. 
- CA3.10. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos sinxelos. 
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• RA4. Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de mesturas sinxelas en relación 

co proceso físico ou químico en que se basea. 
- CA4.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura. 
- CA4.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos. 
- CA4.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos. 
- CA4.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os elementos 

químicos. 
   
• RA5. Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos 

simples da vida real 
- CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía 
- CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes obtención, transporte e utilización) das fontes 

de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC 
- CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía 
 
• RA9. Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e aplicando os métodos de 

resolución máis axeitados. 
- CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións alxébricas. 
- CA9.2. Simplificáronse expresión alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e 

factorización. 
 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Ciencias Aplicadas I están definidos no 
punto 1 da presente Programación.  
 
A metodoloxía empregada a partir das suspensións das clases presenciais basearanse en entregar apuntes, 
vídeos demostrativos ou videoconferencias se é posible conectar ca maioría do alumnado 
 
Os criterios de cualificación modifícase pola situación propiciada polo virus Covid-19.  
Farase unha media aritmética se o alumno ou alumna ten a dúas primeiras avaliacións cunha nota igual ou 
superior a 5 
Se un alumno ou alumna ten unha avaliación suspensa cun 4 farase a media aritmética se na terceira 
avaliación entrega as tarefas ben feitas relacionadas coa avaliación que ten suspensa 
As tarefa entregadas fora de prazo terán unha penalización 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate 
un máximo de 0,5 puntos 
 
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

En referencia aos estudantes de 1º curso do ciclo de arranxos e reparacións de artigos téxtiles e de pel cunha 
avaliación suspensa cunha nota igual catro en inferior a cinco poderá recuperar dita avaliación se entrega en 
tempo e ben realizadas as tarefas relacionadas coa avaliación suspensa 
Os alumnos coas dúas primeiras avaliacións suspensas ou unha suspensa cunha nota inferior a catro poderá 
recuperar o módulo nun exame que será presencial ou telemático segundo as circunstancias determinen na 
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data que se estableza en xuño. Dito exame só conterá os mínimos exixibles definido no punto un da primeira 
e segunda avaliación 
Para superar o modulo a nota do exame terá que ser igual ou superior a 5 
 
En referencia aos estudantes de 2º curso do ciclo de arranxos e reparacións de artigos téxtiles e de pel que 
teñan pendente o módulo de Ciencias Aplicadas I para poder superar o módulo realizarán un informe 
individualizado de recuperación onde se especifican as datas de entregas de traballos e exames, no caso de 
non superar o módulo , terá que facer outro informe individualizado e realizar as tarefas nel incluidas e a 
realización do exame en xuño de maneira presencial ou telemáticamente dependendo da situación nese intre 
Terá que obter una calificación igual ou superior a cinco para poder superar o módulo 
 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos 
 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

Nos casos que o alumno ou alumna perda o dereito a avaliación continua o alumno ou alumna ten dereito a 
unha proba extraordinaria, dita proba basearase nos contidos mínimos da primeira e segunda avaliación 
establecidos no punto 1. 
Para completar os criterios de avaliación pódese pedir traballos ou actividades que deben ser entregadas ao 
profesor na data do exame, ben presencialmente se as circunstancias o permitisen, ou ben medinte correo 
electrónico ou plataforma educativa utilizada. 
A nota da proba extraordinaria (exame) e os posibles traballos debe ser na súa totalidade igual ou superior a 
cinco. 
O exame será realizado presencialmente ou telemáticamente segundo as circunstancias poidan permitir 
 
A nota final do módulo repartirase un 20% polos traballos ou actividades (se as houbese) e un 80% polo 
exame. 
Se soamente hai un exame a nota será do 100% da nota final 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos 
 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais 
instrumentais do laboratorio, CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para 
as técnicas experimentais que se vaian realizar do Resultado de Aprendizaxe RA2 Recoñece as 
instalacións e o material de laboratorio e valóraos como recursos necesarios para a realización das 
actividades prácticas e CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía, CA5.4 Amosáronse as 
vantaxes e os inconvenientes obtención, transporte e utilización) das fontes de enerxía renovables e 
non renovables, utilizando as TIC, CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da 
enerxía, do resultado de Aprendizaxe RA5 Recoñece como a enerxía está presente nos procesos 
naturais, describindo fenómenos simples da vida real  do módulo Ciencias Aplicadas I non puideron ser 
impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do 
módulo de segundo curso Ciencias Aplicadas II.   
6. Normativa e Publicación. 
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A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 107/2014, do 4 de 
setembro, polo que se establece o curriculo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico 
profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel e as Instrucións do 27 de abril de 
2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do curso a partir do 16 de marzo de 2020 do curso académico 2019/20, nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Ciencias Aplicadas I publicarase 
na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 

 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE 

PEL (CBTCP01) 

Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: ATENCIÓN Á CLIENTELA (MP3005) Curso: 2º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 
 

 RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 

 CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible • PE.1 - diario de clase 

 CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida 

 CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela 

 CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 

desenvolvemento desta 

 CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os nexos de 

comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, etc.) 

 CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial 

axeitado 

 CA1.7 Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de 

comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as 

 CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, demostrando 

cordialidade e amabilidade no trato 

 CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara e 

precisa 

 

 RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operación 

executadas 

 CA3.1 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos realizados 

nos artigos 

 CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar a cabo 

nos artigos entregados e os tempos previstos para iso 

 CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto 

 CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso contrario, 

tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións 

 CA3.5 Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal, elementos 

clave na atención á clientela 

 CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela 

 CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo 

 CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas 
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2ª Avaliación 

 

 RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto 

de vista técnico 

 CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público • PE.1 - Prácticas, proba escrita 

 CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral  

 CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial  

 CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 

 CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público  

 CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das 

calidades esperables 

 CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan  varias 

posibilidades, e informouse das características e dos acabamentos previsibles de cada unha 

 CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida 

 

 RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 

requisitos derivados do servizo de atención á clientela 

 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as 

actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela 

 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da 

motivación e da formación no éxito da atención á clientela• 

 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa 

atención á clientela 

 

 RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación 

 CA5.1 Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente corrixibles, 

expondo claramente os tempos e as condicións das operacións que cumpra realizar, así como o 

nivel de probabilidade de modificación esperable 

 CA5.2 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas  

reclamacións 

 CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a 

presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso 

 CA5.4 Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha 

reclamación  

 CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación 

 CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo  

 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Atención á clientela están definidos no 

punto 1 da presente Programación.  

 
Criterios de cualificación: Vira sinalado polos resultados de aprendizaxe sendo o 60% Probas escritas. 

traballos, actividades de exposicións escritas, exposicións de traballos. 

40%. Vira sinalado polo interese dos traballos, actividades de exposicións escritas e exposicións de 
traballos, entrega en prazo de traballos, presentación de traballos, entrega de caderno cos apuntamentos, 

exercicios e resumos. 

Todas as probas terán que alcanzar o 5 sobre 10, para poder superar o módulo e poder facer media coas 

outras probas,  para obter una avaliación positiva. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, 
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caderno, resumos, presentación de tarefas e traballos. 

Aplicarase o redondeo matemático, a partir do "coma 5" 
 

A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. 
 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Para o alumno/a que teña módulos pendentes finalizada a segunda avaliación parcial, realizaranse actividades 

de recuperación para cada alumno/a atendendo as súas necesidades; indicándolles as actividades especificas 

de recuperación no plan individualizado que xa se lles entregou a cada un de forma individual. 

 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado con perda do dereito a avaliación continua, terá que entregar como mínimo un traballo por 

unidade formativa e proba escrita. Será necesario obter unha media dun 5 sobre 10 e dicir: todas as probas 
terán que alcanzar o 5 ou mais, para poder superar o módulo e poder facer media coas outras probas. para 

obter un resultado positivo no modulo. Isto será sempre que se entreguen todos os traballos, caderno, 

resumos, presentación de tarefas e traballos, facer unha proba escrita si as circunstancias o permiten, dado a 
situación do confinamento, esta proba teoría e entrega de traballos e tarefas  terá lugar o vindeiro 11 de xuño 

as 09:00h. no centro escolar. 

 

O peso da proba escrita será do 60%, e  o outro 40% corresponderá a entrega dos traballos.  
 

 

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico 

profesional básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, e as Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Atención á clientela publicarase 
na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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– CA3.2 Realizáronse marcas provisionais nas pezas para a súa adaptación  
– CA3.3 Determináronse completamente as marcas que delimitan a modificación da peza. 
– CA3.4 Configuráronse os parámetros dos equipamentos que cumpra utilizar, adaptándoos ás operacións 
que se vaian realizar en artigos téxtiles. 
– CA3.5 Definíronse as partes que haxa que desmontar ou modificar lixeiramente para realizar a 
adaptación, tendo en conta que non se desvirtúen as características estéticas do artigo. 
– CA3.6 Aplicáronse as técnicas de ensamblaxe por cosedura e pegado. 
– CA3.7 Elimináronse as marcas provisionais da ensamblaxe. 
– CA3.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais nas operacións de cosedura, 
pasada do ferro e/ou pegado. 
 
 
• RA4 - Realiza operacións de transformación sinxelas de pezas, tendo en conta a relación entre a 
técnica seleccionada e as características do produto final. 
– CA4.1 Identificáronse as técnicas de transformación ou personalización de pezas. 
– CA4.2 Determinouse sobre que parte das pezas se pode actuar sen desvirtuar a estética que se lles queira 
conferir 
– CA4.3 Configuráronse os parámetros dos equipamentos que se vaian utilizar, adaptándoos ás operacións 
que cumpra realizar na transformación de pezas 
– CA4.4 Ensambláronse na peza as partes modificadas ou os complementos que cumpra instalar nela 
(seguindo a lista de fases) para cumprir as condicións formuladas na transformación. 
– CA4.5 Verificouse a ausencia de tensións, relevos en superficie, brillos, dobras e deformacións, 
realizando un control de calidade. 
– CA4.6 Comprobouse que a transformación realizada cumpra as condicións de viabilidade, fiabilidade e 
estética, tendo en conta o uso do artigo. 
– CA4.7 Recoñecéronse as técnicas de acabamento das pezas (pasada do ferro, cepillado, pulidura, etc.) 
contidas na lista de fases da confección. 
– CA4.8 Levouse a cabo un control de calidade final e anotáronse posibles erros. 
– CA4.9 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais no manexo de equipamentos. 
 
 

 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Arranxos e Reparación de Artigos 
Téxtiles e de Pel están definidos no punto 1 da presente Programación.  
 
Tras realizar a segunda avaliación e a final de ciclo, o alumnado que non accedeu á realización da  FCT 
e que non perdeu o dereito a avaliación continua; entregóuselles un informe de avaliación 
individualizado, destinado a recuperar os contidos non superados deste módulo, durante o período da 
terceira avaliación.  
Nos informes de avaliación individualizados están especificados os criterios de avaliación asociados aos 
resultados de aprendizaxe que cada alumno debe recuperar.  
Os criterios de cualificación son os seguintes: 
-Probas prácticas 70%.Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas prácticas.  
-Probas escritas 30%. Esta cualificación obtense da media ponderada de todas as tarefas de resolución 
escrita. Inclúese neste apartado a documentación técnica que rexistran os exercicios prácticos.  
A nota mínima de cada tarefa ten que ser dun 5 para poder facer a media.  Non se aplicará o redondeo 
matemático para obter esta nota. 
 
Os alumnos que perderon o dereito de avaliación continua, teñen dereito a unha proba de recuperación 
no mes de xuño.  
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Ao alumnado que non accedeu á realización da  FCT e que non perdeu o dereito a avaliación continua; 
entregóuselles un informe de avaliación individualizado, destinado a recuperar os contidos non superados 
deste módulo , durante o período da terceira avaliación.  
Estas tarefas están deseñadas tendo en conta a situación de confinamento do alumando, sendo conscientes da 
limitación de recursos materiais. 
  

 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

Ao alumnado que perdeu o dereito de avaliación continua, ten dereito a realización dunha proba de 
recuperación en xuño. Dada a natureza práctica deste módulo, dita proba constará dun exercicio práctico 
acompañado dunha memoria fotográfica que acredite e documente o proceso de creación do mesmo. 
 

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 107/2014, de 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de FP Básica ao título de técnico profesional 
básico en Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel, e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Arranxos e Reparación de Artigos 
Téxtiles e de Pel publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente 
alumnado. 
 

 
 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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