
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020*

CENTRO: CMUS PROFESIONAL DE A ESTRADA

* Debido á situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19 e segundo o indicado na Orde EFP/365/2020 
e nas  Instruccións 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.



1. Obxectivos, contidos e contidos mínimos esixibles
O nivel  de  cumprimento  dos  obxectivos  presentados  na  programación,  en  relación  cos 
criterios de avaliación fixados, será medido tendo en conta os dous primeiros trimestres do 
curso
Os  contidos  conceptuais,  procedementais  ou  actitudinais  que  non  se  puideron  traballar, 
serán incorporados no curso seguinte. 
Os contidos mínimos esixibles que se detallan na programación para cada curso reduciranse 
un mínimo dun terzo no que respecta ao número de pezas, obras, estudos, etc. 

2. Avaliacion e cualificación
2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación:
O control da adquisición dos contidos realizarase principalmente a partires da observación 
sistemática do traballo persoal diario (recollido no diario de aula) e das diferentes probas 
prácticas realizadas (audicións e probas ou exames trimestrais).
2.2. Cualificación final:
Determinarase en función das avaliacións previas (1° e 2° trimestre) e dos datos obtidos nas 
actividades  desenvolvidas  no  3°  trimestre,  que  en  todo  caso  non  minorarán  as  súas 
cualificacións anteriores.
Poderase realizar unha proba ou actividade de avaliación final, neste caso con carácter non 
presencial e polas canles ou coas ferramentas utilizadas ata ese momento na materia. As 
datas que se establecen para a realización de dita proba son do 25 ao 29 de Maio.
2.3. Proba extraordinaria de Setembro:
Para superar a proba extraordinaria no mes de Setembro, os alumnos deberán interpretar as 
obras que lles serán notificadas no seu correspondente informe de avaliación negativa.
En calquera caso, os contidos mínimos esixibles para esta proba, reduciranse un mínimo dun 
terzo no que respecta ao número de pezas, obras, estudos, etc. que figuran na programación 
para cada curso.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre:
3.1. Actividades de ampliación das aprendizaxes:
Na maior parte dos casos, despóis de acadar unha cualificación positiva no 1º e 2º trimestre,  
o alumnado pode continuar coa ampliación da súa aprendizaxe. As actividades realizadas 
neste terceiro trimestre van dirixidas principalmente a continuar a progresión do alumno, 
mellorando  no  posible  o  nivel  de  cumprimento  dos  obxectivos  programados  para  cada 
curso.
3.2. Actividades de recuperación e repaso:
Nunha minoría de casos, as actividades están dirixidas a afianzar conceptos e destrezas non 
adquiridas no 1º e 2º trimestre e, dada a necesidade pola cualificación negativa obtida nos 
trimestres anteriores, a traballar contidos mínimos non acadados.
3.3 Metodoloxía, materiais e recursos (alumnado con conectividade e sen conectividade):
Non  se  detectou  alumnado  sen  conectividade  nin  ilocalizable,  polo  que  a  docencia 
realizarase  mediante  o  intercambio  de  video  (preferiblemente)  ou  audio,  despóis  da 
correspondente autorización por escrito do pai/titor. 
Neste intercambio, levaranse a cabo as explicacións e exemplificacións a cargo do profesor, 
así como a planificación do traballo do alumno na casa. 
Por parte do alumno, a execución dos diferentes exercicios técnicos, estudos e obras que 
conforman o  programa de  actividades  individualizado proposto  para  cada  un  durante  o 
trimestre.


