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

1.3 Mecanismos de pechamento e elevación

Nº    Unidade didáctica

3 Mecanis mos  de  pechamento e elevación

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

- RA2. Realiza operacións básicas de desmontaxe 
e montaxe de gornecementos e

do conxunto de pechamento e elevación 
de cristais, tendo en conta a relación entre

a funcionalidade dos elementos e as espe-
cificacións de fábrica.

CA2.1.  Relacionouse  o  tipo  de  gornece-
mento coa posición e os elementos que

protexe.

– CA2.2. Relacionáronse todos os elemen-
tos que se fixan sobre o gornecemento

co seu funcionamento básico e a súa unión
a este.

– CA2.3. Realizáronse operacións de des-
montaxe de gornecementos aplicando

os elementos de unión adecuados (rosca-
xe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo

as normas establecidas por fábrica.

– CA2.4. Relacionáronse os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas coa

súa función e coas súas prestacións no 
proceso de desmontaxe de gornecementos.

– CA2.5. Desmontouse ou substituíuse a 

SI SI TRABALLO  ALUMNO
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lámina impermeabilizante e as placas

insonorizantes da porta coa precaución re-
quirida e segundo as normas establecidas

por fábrica.

– CA2.6. Relacionouse o tipo de pecha-
mento (mecánico, eléctrico, pneumático,

etc.) coas súas características, cos elemen-
tos que o compoñen e coa súa situación no 
vehículo.

– CA2.7. Realizouse o proceso de desmon-
taxe da pechadura segundo os procedemen-
tos e as precaucións establecidas por fábrica.

– CA2.8. Realizouse a desmontaxe do ele-
vador de cristais identificando o tipo

de mecanismo de accionamento, as súas 
características construtivas e as precaucións 
que haxa que ter en conta á hora de montar o
cristal.

– CA2.9. Executouse a fixación do cristal 
segundo as especificacións de fábrica e de xei-
to que se asegure a calidade de funcionamen-
to.

– CA2.10. Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade,

aplicando as técnicas e os procedementos
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adecuados.

RA4.  Realiza  as  tarefas  en  condicións  de
seguridade, identificando os posibles

riscos para a saúde e o ambiente, utilizan-
do os equipamentos de protección individual 
e aplicando o procedemento de recollida de 
residuos adecuado.



 SI SI
TRABALLO  ALUNMO

1.4 Lunas

Nº Unidade didáctica

4 Lunas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3. Repara e substitúe cristais pegados ou 
calzados no vehículo, aplicando o proceso 
adecuado e as instrucións especificas de fábrica.

CA3.1. Relacionouse o tipo de cristal mon-
tado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou
mediante a serigrafía correspondente ao da-
tos de homologación, describindo as súas ca-
racterísticas principais.

– CA3.2. Realizouse con destreza o proceso
de desmontaxe e montaxe de cristais calza-
dos, segundo os procedementos establecidos 
e en condicións de seguridade.

– CA3.3. Realizouse con habilidade o pro-
ceso de desmontaxe dos cristais pegados, eli-
xindo os procedementos adecuados e a ferra-

SI SI TRABALLO AUMBNO
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menta máis conveniente.

– CA3.4. Realizouse con destreza o despe-
gamento de elementos adheridos ao cristal 
(espello retrovisor, sensores, etc.).

– CA3.5. Relacionáronse os elementos 
construtivos coas técnicas de desmontaxe 
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, 
etc.).

– CA3.6. Limpáronse adecuadamente e cos
medios estipulados as zonas que vaian

estar en contacto, e aplicáronse os produtos de im-
primación conveniente para obter a calidade pres-
crita.

– CA3.7. Seleccionáronse os produtos ade-
cuados segundo os materiais que se vaian 
unir, tendo en conta as características de cada
un e segundo as especificacións prescritas por
fábrica.

– CA3.8. Colocouse o cristal sobre o marco 
do vehículo, gardando a homoxeneidade cos 
elementos adxacentes e segundo as cotas es-
pecificadas por fábrica.

– CA3.9. Realizouse a reparación de cristais
laminados, identificando o tipo de dano que 
cumpra reparar, utilizando as resinas adecua-
das e seguindo os procedementos prescritos, 
asegurando unha reparación de calidade.

– CA3.10. Comprobouse a calidade da re-
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paración e corrixíronse as anomalías detecta-
das.

– CA3.11. Operouse ordenadamente, con 
pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e 
os procedementos adecuados.

  RA4. Realiza as tarefas en condicións de 
seguridade, identificando os posibles riscos para a
saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos 
de protección individual e aplicando o 
procedemento de recollida de residuos 
adecuado.



SI SI TRABALLO ALUMNOS

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

  Operacións de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e de elevación de cristais 
  Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios. 
  Mecanismos de pechamento e elevación. 
  Pechamentos. 
  Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios. 
  Reparación e substitución de cristais 
 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios. 
 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios. 
  Reparación de cristais laminados. 
  Tipos de danos. 
 Técnicas de reparación. 
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  Normas de prevención e ambientais  Normas de seguridade. 

  Equipamentos de protección individual. 
 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa. 
 Protección ambiental.  Reciclaxe de produtos. 

 Directivas de residuos e de envases. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
Observación e valoración diagnóstica do desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles para este curso. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos 
dous primeiros trimestres así como nas actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020, sempre con carácter continuo e formativo. Para o alumnado que non adquirise estas aprendizaxes e competencias nos dous primeiros trimestres do curso, 
proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia. 
O procedemento para obter a cualificación final de curso: media  da 1ª e 2ª avaliación (contidos impartidos nestes dous trimestres ata o pasado 13 de marzo) que se  modulará co 
traballo do terceiro trimestre. As  actividades realizadas na fase non presencial so terán valor positivo para a cualificación do alumnado.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

1.1 Constitución xeral do vehículo.

Nº Unidade didáctica

Constitución xeral do vehículo

Resultado de aprendizaxe
Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1. Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos
do vehículo,  tendo en  conta  a  relación  entre  o  material  ex-
traído e o seu sistema de unión e posición

- CA1.1. Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría 
(aceiro, aluminio plástico, etc.) coa técnica de unión 
utilizada.

– CA1.2. Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as 
súas características en función dos métodos utilizados.

– CA1.3. Relacionáronse os accesorios susceptibles de 
ser substituídos co tipo de carrozaría e as súas carac-
terísticas estruturais.

– CA1.4. Realizouse con destreza a substitución de 
elementos amovibles exteriores da carrozaría coas fe-
rramentas e cos utensilios propios para cada caso, e 
xustificouse a técnica utilizada.

– CA1.5. Comprobouse que a peza que se vaia subs-
tituír garde as mesmas características estruturais e me-
trolóxicas.

– CA1.6. Realizouse a substitución de accesorios bá-
sicos do automóbil, aplicando os pares de aperto esta-
blecidos e segundo as recomendacións de fábrica.

– CA1.7. Operouse ordenadamente, con pulcritude, 

 
Prácticas na Clase e no taller: Re-
solución de prácticas e exercicios
propostos e probas de avaliación 
prácticas cando a unidade didác-
tica o permita. Probas prácticas 
no taller 
Fichas das prácticas realizadas no 
taller.
.Actividades finais da unidade di-
dáctica  do libro de Editex feitas no
caderno de clase 

Teranse en conta aspectos como: 
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profe-
sores. 
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal 
como no posto de traballo. 
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precisión e seguridade, aplicando os procedementos e 
as técnicas adecuadas.

– CA1.8. Igualouse a peza substituída coas pezas 
adxacentes mantendo as cotas establecidas por fábrica.

– CA1.9. Comprobouse a calidade do traballo realiza-
do e corrixíronse as anomalía detectadas.

RA4. Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identifi-
cando os posibles

riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamen-
tos de protección individual

e aplicando o procedemento de recollida de residuos ade-
cuado.

 Prácticas na Clase e no taller: Re-
solución de prácticas e exercicios
propostos e probas de avaliación 
prácticas cando a unidade didác-
tica o permita. Probas prácticas 
no taller 
Fichas das prácticas realizadas no 
taller.
.Actividades finais da unidade di-
dáctica  do libro de Editex feitas no
caderno de clase 

Teranse en conta aspectos como: 
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profe-
sores. 
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal 
como no posto de traballo. 

1.2 Unións desmontables

Nº Unidade didáctica
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2 Unións  desmontables

Resultado de aprendizaxe
Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1. Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do
vehículo, tendo en

conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de
unión e posición.

  – CA1.1. Relacionáronse os tipos de materiais de 
carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.) coa técnica de 
unión utilizada.

– CA1.2. Relacionáronse os tipos de unións re-
coñecendo as súas características

en función dos métodos utilizados.

– CA1.3. Relacionáronse os accesorios suscepti-
bles de ser substituídos co tipo de carrozaría e as 
súas características estruturais.

– CA1.4. Realizouse con destreza a substitución de
elementos amovibles exteriores da carrozaría coas 
ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, 
e xustificouse a técnica utilizada.

– CA1.5. Comprobouse que a peza que se vaia 
substituír garde as mesmas características estruturais
e metrolóxicas.

– CA1.6. Realizouse a substitución de accesorios 
básicos do automóbil, aplicando os pares de aperto 
establecidos e segundo as recomendacións de fábri-
ca.

– CA1.7. Operouse ordenadamente, con pulcri-
tude, precisión e seguridade, aplicando os procede-
mentos e as técnicas adecuadas.

– CA1.8. Igualouse a peza substituída coas pezas 

Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prác-
ticas cando a unidade didáctica o 
permita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didác-
tica  do libro de Editex feitas no ca-
derno de clase 

Teranse en conta aspectos como: 
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profeso-
res. 
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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adxacentes mantendo as cotas establecidas por fábri-
ca.

– CA1.9. Comprobouse a calidade do traballo rea-
lizado e corrixíronse as anomalías detectadas.

RA4. Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identifi-
cando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando
os equipamentos de protección individual

e aplicando o procedemento de recollida de residuos ade-
cuado.

Prácticas na Clase e no taller: Reso-
lución de prácticas e exercicios pro-
postos e probas de avaliación prác-
ticas cando a unidade didáctica o 
permita. Probas prácticas no taller 
Fichas das prácticas realizadas no ta-
ller.
.Actividades finais da unidade didác-
tica  do libro de Editex feitas no ca-
derno de clase 

Teranse en conta aspectos como: 
Puntualidade. 
Asistencia. 

Respeto ós compañeiros e profeso-
res. 
Interese pola materia. 
Limpeza e orde tanto persoal como 
no posto de traballo. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Plantearanse no correo da Xunta  tarefas de reforzo e recuperación. 
Establecerase cos alumnos un canle de comunicación via  o correo electrónico para resolver dúbidas. 

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

Daráselle a opción á recuperación realizando as tarefas plantexadas no  correo da Xunta.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Aos alumnos nesta situación que manifesten o suficiente grado de implicación e motivación para superar as súas dificultades se lles propoñerán actividades de reforzo moi similares ás realizadas na clase para que as fagan na casa. 
Unha vez rematadas serán cualificadas polo profesor e se terán en conta na avaliación trimestral correspondente.
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