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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CBHOT02 Aloxamento e lavandería Ciclos 
formativos 
de grao 
básico 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP3042 CIENCIAS APLICADAS II 2º 7 162 194 

Profesorado asignado ao módulo ISAAC VALIÑA LEMA 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo evidenciarán a consecución de todos os resultados 

de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos 

traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumnado deberá participar regularmente nas actividades 

programadas.  

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada 

unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos 

de avaliación descritos na presente programación:  

 RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valo-

rando 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. 

– CA1.5. Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas 

na vida real. 

– CA1.6. Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos. 

 RA2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do méto-

do científico. 
– CA2.1. Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos me-

dios. 

– 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 hi-

pótese. 

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

 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 fi-

guras 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. 
– 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 relacio-
nándoo 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. 

– CA4.6. Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística. 

– CA4.7. Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos. 

– CA4.8. Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión. 

– CA4.9. Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade. 

– CA4.10. Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos. 

 RA5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de la-

boratorio 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 óp-

ticos.  

– CA5.5. Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obti-

dos e as conclusións. 
– CA5.6. Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio. 

 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 consecuen-

cias 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. 

 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 posi-

ble 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 
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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 rea-

lizando 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 desenvolve-
mento 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. 

 RA14. Prevén a posibilidade de aparición de doenzas básicas, utilizando técnicas de mantemento e desinfec-
ción dos utensilios e dos aparellos utilizados nas actuacións derivadas da súa profesión. 

– CA14.1. Caracterizáronse microorganismos e parasitos comúns que afectan a pel e ao aparello dixestivo. 

– CA14.2. Categorizáronse os principais axentes causantes de infeccións por contacto con materiais infectados ou conta-

minados. 

– CA14.3. Recoñecéronse as doenzas infecciosas e parasitarias máis frecuentes que afectan a pel e o aparello dixestivo. 

– CA14.4. Propuxéronse formas de prevención de infeccións e parasitoses que afectan a pel e o aparello dixestivo. 

– CA14.5. Identificáronse as principais substancias utilizadas no procesamento dos alimentos que poden actuar como tó-

xicos. 

– CA14.6. Analizouse e protocolizouse o procedemento de lavado das mans antes e despois de calquera manipula-

ción, co obxecto de previr a transmisión de doenzas. 
– CA14.7. Identificáronse e tipificáronse distintos tipos de desinfectantes e métodos de esterilización. 

– CA14.8. Analizáronse e experimentáronse diversos procedementos de desinfección e esterilización. 

 

UD.-9, UD.-11, UD.-12 e UD.-14  

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, 

no presente curso 2019-2020.  

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de 

avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordi-

naria do módulo.  

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou infor-

mación sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas rela-

cións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en 

conta os seguintes criterios:  

Mediante o uso da aula virtual (Classroom),( coa que  tamén se deu soporte e coordinación óalumnado), usouse como canle 

para o apoido documental na materia así como de médio de entregra das diferentes tarefas propostas. 

Realizaranse probas escritas sobre unha puntuación de 10, puntuaranse tamén as intervencións dos alumnos/as e o seu 

comportamento e traballo na aula, e por último revisarase o caderno de cada un e poñerase unha nota numérica. 

As probas escritas ou os traballos que as substitúan contarán en cada avaliación un 50% da nota, o 50% restante se desglosa 

da seguinte maneira: o comportamento do alumno e o traballo na clase (participación, dedicación) conta o 25% da nota, e o 

caderno de clase o 25%. 

Nas probas escritas será preciso obter unha cualificación dun (3) ou máis para que se faga media cos outros dous puntos 

(comportamento do alumno, traballo de clase e o caderno de clase). De on acadar a nota mínima a nota da unidade será a do 

exame. 
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Para superar cada unha das avaliacións será necesario obter un mínimo de 5 puntos. De non superar as avaliacións e 

tampouco as recuperacións haberá un examen en xuño no que deberán ir coas partes ou unidades suspensas. 

Os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria de xuño cunha nota igual ou superior a 5 deberán 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro, na que o exame será de toda a materia impartida durante o curso. A 

nota dese exame para obter unha avaliación positiva debe ser igual ou superior a 5. 

 

O peso en porcentaxe das diferentes unidades é o seguinte: unidade 1 (8%), unidade 2(8%), unidade 3 (8%), unidade 4 

(8%), unidade 5 (8%), unidade 6 (8%), unidade 7 (8%), unidade 8 (8%), unidade 9 (7%), unidade 10 (7%), unidade 11 

(7%), unidade 12 (7%), unidade 13 (4%) e unidade 14 (4%). 

 

Para superar el módulo deberá acadarse unha nota mínima de 5 puntos na media ponderada do conxunto das unidades 

didácticas así como superar cada un dos mínimos esixibles. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e CA 

non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso 

académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3a 

avaliación.  

 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2a avaliación, realizaranse con apoio da 

Aula Virtual (Classroom do centro de Sar), tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este 

grupo de alumnado e módulo e consistirá na realización das tarefas pendentes das diferentes unidades . 

 

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá en: 

✓ Realización das tarefas propostas ata o momento do confinamento e as propostas durante o confinamento 

(estas últimas baseadas en conceptos pevios impartidos antes do 13/03/2020) 

✓ De non realizarse as tarefas, deberán realizar un axame único no mes de xuño dos conceptos impartidos no 

curso. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
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Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre unha comunicación mediante o Classroom do IES de Sar. 

Habilitouse un apartado especial con actividades de reforzó e apoio. 

 

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

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a 

avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao 

comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que 

tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas 

capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.  

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre 

coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo 

titor/a e datos de información de matrícula.  

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se adaptaron as probas 

conceptuais (tanto en tempos como en extensión), para facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución dos apartados 

dun xeito mais doado. Moitos das unidades son avaliadas mediante distintos tios de tarefas, traballos, exposicións e 

presentacións .  
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