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en liña de comandos

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

1.3 Unidade didáctica 3 Representación Gráfica de Pezas

N
º

Unidade didáctica

3 Representación Gráfica de Pezas

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas características,
aplicando procesos normalizados

 CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución do 
plano sobre papel e na superficie que se 
deba mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse 
os utensilios de debuxo e trazado en 
función do proceso que cumpra realizar

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA

 RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do 
proceso que se vaia realizar

 CA1.1 - Identificouse e comprendeuse
o plano sinxelo da peza ou do 
elemento que haxa que utilizar no 
proceso de mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución do 
plano sobre papel e na superficie que 
se deba mecanizar

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO E
TELÉFONO
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CA1.3 - Identificáronse e 
clasificáronse os utensilios de debuxo 
e trazado en función do proceso que 
cumpra realizar

CA1.4 - Organizáronse as actividades
conforme os medios e os materiais que
cumpra utilizar, seguindo os 
procedementos establecidos

CA1.5 - Seleccionáronse as 
ferramentas de medida clasificándoas 
de acordo co plano e coa superficie 
onde haxa que realizar o proceso

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, 
con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os 
procedementos adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades
relacionadas co proceso de traballo 
que se vaia desenvolver

 RA5 -  Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados, así como 
as medidas e os equipamentos para os 
previr

 CA5.3 - Aplicáronse as normas de seguridade persoal e 
ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os equipamentos 
de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado 
de orde e limpeza

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO E TELÉFONO

.
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1.4 Unidade didáctica Metáis e Aleacións

N
º

Unidade didáctica

4 Metáis e Aleacións

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas características,
aplicando procesos normalizados

CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA

 RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do
proceso que se vaia realizar

CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución do 
plano sobre papel e na superficie que se 
deba mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse 
os utensilios de debuxo e trazado en 
función do proceso que cumpra realizar

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

 RA4 -  Realiza unións soldadas simples, 
seleccionando os equipamentos e 
aplicando as especificacións técnicas do 
proceso

CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución do 
plano sobre papel e na superficie que se 
deba mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse 
os utensilios de debuxo e trazado en 
función do proceso que cumpra realizar

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

CA4.5 - Seleccionouse o material de 
achega e os desoxidantes en función do 
material que cumpra soldar

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 
prescritas e se ten un acabamento 
correcto

CA4.9 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA5.1 - Identificáronse os riscos 
inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se empreguen e dos 

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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equipamentos e das máquinas que se 
manexen

CA5.2 - Identificáronse os riscos 
ambientais asociados ao proceso de 
mecanizado ou soldadura

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os
equipamentos de protección individual nas
actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza

 RA5 -  Cumpre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos 
asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr

CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución do 
plano sobre papel e na superficie que se 
deba mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse 
os utensilios de debuxo e trazado en 
función do proceso que cumpra realizar

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

CA4.5 - Seleccionouse o material de 
achega e os desoxidantes en función do 
material que cumpra soldar

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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CA4.6 - Conectáronse adecuadamente 
as fontes de alimentación, logo de 
seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 
prescritas e se ten un acabamento 
correcto

CA4.9 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA5.1 - Identificáronse os riscos 
inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se empreguen e dos 
equipamentos e das máquinas que se 
manexen

CA5.2 - Identificáronse os riscos 
ambientais asociados ao proceso de 
mecanizado ou soldadura

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os
equipamentos de protección individual nas
actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza

A6 - Soldadura de plásticos

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta
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CA4.6 - Conectáronse adecuadamente 
as fontes de alimentación, logo de 
seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

CA4.9 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

1.5 Unidade Didáctica  Técnicas de Trazado e Mecanizado Manual

N
º

Unidade didáctica

5 Técnicas de Trazado e Mecanizado Manual

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas características,
aplicando procesos normalizados

 CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que 
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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 RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do
proceso que se vaia realizar

CA4.1 - Identificouse e organizouse o 
material e as súas propiedades

CA4.2 - Clasificáronse os equipamentos 
e as ferramentas en función das 
características do material que cumpra 
soldar

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA

 RA3 -  Executa o mecanizado á man de 
pezas aplicando as técnicas necesarias, e 
describe o proceso

CA1.6 - Realizáronse as medidas coa 
precisión que o proceso exixe e conforme 
os procedementos establecidos

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que se
vaia desenvolver

CA2.4 - Realizáronse operacións de 
montaxe e desmontaxe asociadas a 
cambios de ferramenta e formato

CA2.5 - Levouse a cabo a lubricación, a 
limpeza e o mantemento de primeiro nivel 
dos equipamentos, dos utensilios e das 
ferramentas

CA3.1 - Seleccionáronse os 
equipamentos, as ferramentas e o material
que se vaian utilizar, en relación coas 
características do traballo encargado

CA3.2 - Suxeitouse a peza de xeito 
adecuado no torno de banco

CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 
existentes

CA4.5 - Seleccionouse o material de 

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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achega e os desoxidantes en función do 
material que cumpra soldar

CA4.6 - Conectáronse adecuadamente 
as fontes de alimentación, logo de 
seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

CA4.7 - Realizáronse as unións soldadas
simples mediante soldadura eléctrica por 
arco voltaico, soldadura branda e 
soldadura de plásticos, sen defectos 
aparentes

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 
prescritas e se ten un acabamento 
correcto

CA4.9 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados.

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que se
vaia desenvolver

CA2.4 - Realizáronse operacións de 
montaxe e desmontaxe asociadas a 
cambios de ferramenta e formato

CA2.5 - Levouse a cabo a lubricación, a 
limpeza e o mantemento de primeiro nivel 
dos equipamentos, dos utensilios e das 
ferramentas
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CA3.1 - Seleccionáronse os 
equipamentos, as ferramentas e o material
que se vaian utilizar, en relación coas 
características do traballo encargado

CA3.3 - Realizouse o achandamento, o 
escuadro e o paralelismo das caras da 
peza, coa lima adecuada e seguindo os 
procedementos establecidos

CA3.4 - Realizáronse con precisión as 
operacións de corte, identificando os seus 
parámetros e aplicando as técnicas e os 
procedementos establecidos

CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 
existentes.

 RA4 -  Realiza unións soldadas simples, 
seleccionando os equipamentos e 
aplicando as especificacións técnicas do 
proceso

CA4.3 - Preparouse o material base 
adecuándoo á soldadura que se vaia 
realizar (mecanizado da superficie, 
preparación de bordos, etc.)

CA4.7 - Realizáronse as unións soldadas
simples mediante soldadura eléctrica por 
arco voltaico, soldadura branda e 
soldadura de plásticos, sen defectos 
aparentes.

CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 
existentes

CA4.5 - Seleccionouse o material de 
achega e os desoxidantes en función do 
material que cumpra soldar

CA4.6 - Conectáronse adecuadamente 
as fontes de alimentación, logo de 

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

TELEFÓNICA
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seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 
prescritas e se ten un acabamento 
correcto

 RA5 -  Cumpre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos 
asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr

CA1.6 - Realizáronse as medidas coa 
precisión que o proceso exixe e conforme 
os procedementos establecidos

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos
adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que se
vaia desenvolver

CA2.4 - Realizáronse operacións de 
montaxe e desmontaxe asociadas a 
cambios de ferramenta e formato

CA2.5 - Levouse a cabo a lubricación, a 
limpeza e o mantemento de primeiro nivel 
dos equipamentos, dos utensilios e das 
ferramentas

CA3.1 - Seleccionáronse os 
equipamentos, as ferramentas e o material
que se vaian utilizar, en relación coas 
características do traballo encargado

CA3.2 - Suxeitouse a peza de xeito 
adecuado no torno de banco

CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 
existentes

SI SI TRABALLO NA CASA
MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO, E VÍA

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

Para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes.

O1.1 Coñecer a soldadura homoxénea
O1.2 Coñecer a soldadura heteroxénea
O2.1 Coñecer os diferentes tipos de soldadura
O2.2 Coñecer os materiais de aportación
O2.3 Cñecer os diferentes tipos de soldadura
O3.1 Coñecer os compoñentes do equipo de soldadura
O3.2 Coñecer os diferentes tipos de gases de protección
O3.3 Coñecer o proceso de soldeo

O4.1 Coñecer a soldadura plomo-estaño
O4.2 Coñecer a soldadura oxiacetilénica

O5.1 Coñecer os riscos por incendio e explosión
O5.2 Coñecer o risco por salpicaduras de metáis incandescentes
O5.3 Coñecer o risco de explosión
O5.4 Saber manipulas as botellas
O5.5 Saber protexerse co equipo necesario

O6.1 Coñecer os distintos tipos de plásticos e identificalos
O6.2 Coñecer os diferentes métodos de reparación de plásticos
O6.3 Coñecer os equipos e materiais
O6.4 Coñecer o proceso de soldadura de plásticos
O6.5 Coñecer os riscos e hixiene na soldadura de plásticos

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.
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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..



os sistemas de ficheiros, e id

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

1.1 Unidade didáctica 1. Taller de Automoción.

N
º

Unidade didáctica

1 Taller de Automoción

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas 
características, aplicando procesos 
normalizados

.CA1.5 - Seleccionáronse as ferramentas de 
medida clasificándoas de acordo co plano e
coa superficie onde haxa que realizar o 
proceso

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos 
adecuados

CA3.1 - Seleccionáronse os equipamentos, as
ferramentas e o material

SI SI Traballos Enviados polo
Alumnado

RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos 
do proceso que se vaia realizar

CA1.5 - Seleccionáronse as ferramentas de 
medida clasificándoas de acordo co plano e
coa superficie onde haxa que realizar o 
proceso.

CA2.2 - Clasificáronse os equipamentos, os 
utensilios e as ferramentas en función das 
súas prestacións no proceso

Traballos Enviados polo
Alumnado



CA2.4 - Realizáronse operacións de montaxe 
e desmontaxe asociadas a cambios de 
ferramenta e formato.

CA3.1 - Seleccionáronse os equipamentos, as
ferramentas e o material que se vaian 
utilizar, en relación coas características do 
traballo encargado

RA3 -  Executa o mecanizado á man de 
pezas aplicando as técnicas necesarias, e 
describe o proceso

CA2.6 - Ordenouse o posto de traballo 
evitando accidentes propios da profesión

CA3.1 - Seleccionáronse os equipamentos, as
ferramentas e o material que se vaian 
utilizar, en relación coas características do 
traballo encargado

CA4.3 - Preparouse o material base 
adecuándoo á soldadura que se vaia 
realizar (mecanizado da superficie, 
preparación de bordos, etc.)

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes 
ao traballo en función dos materiais que se 
empreguen e dos equipamentos e das 
máquinas que se manexen

Traballos Enviados polo
Alumnado

RA4 -  Realiza unións soldadas simples, 
seleccionando os equipamentos e 
aplicando as especificacións técnicas do 
proceso

CA4.3 - Preparouse o material base 
adecuándoo á soldadura que se vaia 
realizar (mecanizado da superficie, 
preparación de bordos, etc.)

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes 
ao traballo en función dos materiais que se 
empreguen e dos equipamentos e das 
máquinas que se manexen

CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais 

Traballos Enviados polo
Alumnado



asociados ao proceso de mecanizado ou 
soldadura

CA5.3 - Aplicáronse as normas de seguridade
persoal e ambiental no desenvolvemento de
cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os 
equipamentos de protección individual nas 
actividades de cada proceso

RA5 -  Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados, así 
como as medidas e os equipamentos para
os previr

CA1.5 - Seleccionáronse as ferramentas de 
medida clasificándoas de acordo co plano e
coa superficie onde haxa que realizar o 
proceso

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos 
adecuados

CA2.6 - Ordenouse o posto de traballo 
evitando accidentes propios da profesión

CA3.1 - Seleccionáronse os equipamentos, as
ferramentas e o material que se vaian 
utilizar, en relación coas características do 
traballo encargado

CA4.1 - Identificouse e organizouse o material
e as súas propiedades

CA4.2 - Clasificáronse os equipamentos e as 
ferramentas en función das características 
do material que cumpra soldar

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes 
ao traballo en función dos materiais que se 
empreguen e dos equipamentos e das 
máquinas que se manexen

CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais 
asociados ao proceso de mecanizado ou 

Traballos Enviados polo
Alumnado



soldadura

CA5.3 - Aplicáronse as normas de seguridade
persoal e ambiental no desenvolvemento de
cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os 
equipamentos de protección individual nas 
actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co grao 
apropiado de orde e limpeza



1.2 Unidade didáctica 2. Aparatos de Medida e Verificación
N
º

Unidade didáctica

2 Aparatos de Medida e Verificación

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

 RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas características,
aplicando procesos normalizados

CA1.6 - Realizáronse as medidas coa 
precisión que o proceso exixe e conforme 
os procedementos establecidos

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos 
adecuados

CA3.7 - Realizáronse con precisión 
procesos de remachadura de diversos 
tipos, asegurando que a unión se efectúe 
segundo as especificacións técnicas e en 
condicións de calidade

CA3.8 - Operouse ordenadamente, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas 
adecuadas e seguindo as ordes 
establecidas

SI SI Traballo dos alumnos



CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 
existentes

 

.

RA3 -  Executa o mecanizado á man de 
pezas aplicando as técnicas necesarias, e 
describe o proceso

CA3.2 - Suxeitouse a peza de xeito 
adecuado no torno de banco

CA3.3 - Realizouse o achandamento, o 
escuadro e o paralelismo das caras da 
peza, coa lima adecuada e seguindo os 
procedementos establecidos

CA3.4 - Realizáronse con precisión as 
operacións de corte, identificando os seus 
parámetros e aplicando as técnicas e os 
procedementos establecidos

CA3.5 - Realizáronse con destreza os 
procesos de tradeadura, seleccionando as 
ferramentas propias a cada material, e 
describíronse as características destas

CA3.6 - Executouse con habilidade o 
procedemento de roscaxe á man, 
identificando o tipo de rosca e manexando 
as ferramentas precisas para roscar trades
e espárragos

SI SI Traballo dos alumnos

RA4 -  Realiza unións soldadas simples, 
seleccionando os equipamentos e 

CA4.4 - Limpáronse as superficies de 
unión e elimináronse os residuos 



aplicando as especificacións técnicas do 
proceso

existentes

CA5.1 - Identificáronse os riscos 
inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se empreguen e dos 
equipamentos e das máquinas que se 
manexen

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os 
equipamentos de protección individual nas 
actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza

CA4.7 - Realizáronse as unións soldadas 
simples mediante soldadura eléctrica por arco 
voltaico, soldadura branda e soldadura de 
plásticos, sen defectos aparentes

RA5 -  Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados, así como
as medidas e os equipamentos para os 
previr

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao
traballo en función dos materiais que se 
empreguen e dos equipamentos e das 
máquinas que se manexenCA5.3 - Aplicáronse
as normas de seguridade persoal e ambiental 
no desenvolvemento de cada procesoCA5.4 - 
Empregáronse con corrección os 



equipamentos de protección individual nas 
actividades de cada procesoCA5.5 - 
Mantívose a área de traballo co grao 
apropiado de orde e limpeza



 RA2- Instala sistemas

1.3 Unidade didáctica 3. Representación Gráfica de Pezas

N
º

Unidade didáctica

3 Representación Gráficas de Pezas

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d

Desenvol
v

Instrumento de avaliación

ible erase
(si, non) neste

curso
(si, non)

. RA1 -  Interpreta, cota e reproduce planos 
sinxelos de diferentes elementos e pezas, 
con interpretación das súas características, 
aplicando procesos normalizados

 CA1.1 - Identificouse e 
comprendeuse o plano sinxelo da 
peza ou do elemento que haxa que 
utilizar no proceso de mecanización

CA1.2 - Realizouse a reprodución 
do plano sobre papel e na superficie
que se deba mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e 
clasificáronse os utensilios de 
debuxo e trazado en función do 
proceso que cumpra realizar

CA1.4 - Organizáronse as 
actividades conforme os medios e 
os materiais que cumpra utilizar, 
seguindo os procedementos 
establecidos

CA1.5 - Seleccionáronse as 
ferramentas de medida 
clasificándoas de acordo co plano e 
coa superficie onde haxa que 
realizar o proceso

SI SI Traballo dos alumnos



. RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do 
proceso que se vaia realizar

 CA1.7 - Operouse de xeito 
ordenado, con pulcritude, precisión 
e seguridade, aplicando as técnicas 
e os procedementos adecuados

CA2.1 - Identificáronse as 
actividades relacionadas co proceso
de traballo que se vaia desenvolver

CA2.2 - Clasificáronse os 
equipamentos, os utensilios e as 
ferramentas en función das súas 
prestacións no proceso

CA5.1 - Identificáronse os riscos 
inherentes ao traballo en función 
dos materiais que se empreguen e 
dos equipamentos e das máquinas 
que se manexen

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con 
corrección os equipamentos de 
protección individual nas actividades
de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza

SI SI Traballo dos alumnos

 RA5 -  Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados, así como 
as medidas e os equipamentos para os 
previr

 CA5.1 - Identificáronse os riscos 
inherentes ao traballo en función dos 
materiais que se empreguen e dos 
equipamentos e das máquinas que se 
manexen

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

SI SI Traballo dos alumnos



CA5.4 - Empregáronse con corrección 
os equipamentos de protección 
individual nas actividades de cada 
proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza



describe os procedeme

 RA5 - Realiza tarefas

1.4 Unidade didáctica 4. Metais e Aleacións

N
º

Unidade didáctica

4 Metais e Aleacións

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d ible

(si, non)

Desenvol
v 
erase 
neste 
curso

(si, 
non)

Instrumento de avaliación

 RA1 -  Interpreta,  cota  e  reproduce
planos  sinxelos  de  diferentes
elementos e pezas, con interpretación
das  súas  características,  aplicando
procesos normalizados

 CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento que
haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

CA1.2 - Realizouse a reprodución do plano 
sobre papel e na superficie que se deba 
mecanizar

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse os 
utensilios de debuxo e trazado en función 
do proceso que cumpra realizar

SI SI Traballo dos Alumnos

 RA2 -  Prepara e axusta os equipamentos, 
os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do
proceso que se vaia realizar

CA1.1 - Identificouse e comprendeuse o 
plano sinxelo da peza ou do elemento 
que haxa que utilizar no proceso de 
mecanización

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse 
os utensilios de debuxo e trazado en 

SI SI Traballo dos Alumnos



función do proceso que cumpra 
realizar

 RA4 -  Realiza unións soldadas simples, 
seleccionando os equipamentos e 
aplicando as especificacións técnicas do 
proceso

CA2.3 - Relacionáronse os tipos de 
materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta

CA4.5 - Seleccionouse o material de achega
e os desoxidantes en función do material 
que cumpra soldar

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 

prescritas e se ten un acabamento 
correcto

SI SI Traballo  dos Alumnos

RA5 -  Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados, así como 
as medidas e os equipamentos para os 
previr

CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes 
ao traballo en función dos materiais que 
se empreguen e dos equipamentos e das 
máquinas que se manexen

CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais 
asociados ao proceso de mecanizado ou 
soldadura

CA5.3 - Aplicáronse as normas de 
seguridade persoal e ambiental no 
desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 - Empregáronse con corrección os 
equipamentos de protección individual 
nas actividades de cada proceso

CA5.5 - Mantívose a área de traballo co 
grao apropiado de orde e limpeza



1.5 Unidade didáctica 5. Técnicas de trazado e Mecanizado Manual

N
º

Unidade didáctica

5 Técnicas de Trazado e Mecanizado Manual

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin
d ible

(si, non)

Desenvol
v 
erase 
neste 
curso

(si, 
non)

Instrumento de avaliación

 RA1 -  Interpreta,  cota  e  reproduce
planos  sinxelos  de  diferentes
elementos e pezas, con interpretación
das  súas  características,  aplicando
procesos normalizados

CA1.6 - Realizáronse as medidas coa 
precisión que o proceso exixe e conforme 
os procedementos establecidos

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os 
procedementos adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que se vaia 
desenvolver

SI SI Traballo  dos Alumnos

 RA2 -  Prepara  e  axusta  os
equipamentos,  os  utensilios  e  as
ferramentas  para  o  mecanizado,
interpretando  os  requisitos  do
proceso que se vaia realizar

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que 
se vaia desenvolver

CA2.4 - Realizáronse operacións de 
montaxe e desmontaxe asociadas a 
cambios de ferramenta e formato

CA2.5 - Levouse a cabo a lubricación, a 
limpeza e o mantemento de primeiro nivel 
dos equipamentos, dos utensilios e das 
ferramentas

CA3.1 - Seleccionáronse os equipamentos, 
as ferramentas e o material que se vaian 
utilizar, en relación coas características do

SI SI Traballo  dos Alumnos



traballo encargado

 RA3 -  Executa o mecanizado á man
de  pezas  aplicando  as  técnicas
necesarias, e describe o proceso

CA4.4 - Limpáronse as superficies de unión 
e elimináronse os residuos existentes

CA4.5 - Seleccionouse o material de achega
e os desoxidantes en función do material 
que cumpra soldar

CA4.6 - Conectáronse adecuadamente as 
fontes de alimentación, logo de 
seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

SI SI Traballo  dos Alumnos

 RA4 -  Realiza  unións  soldadas
simples,  seleccionando  os
equipamentos  e  aplicando  as
especificacións técnicas do proceso

CA4.4 - Limpáronse as superficies de unión 
e elimináronse os residuos existentes

CA4.5 - Seleccionouse o material de achega
e os desoxidantes en función do material 
que cumpra soldar

CA4.6 - Conectáronse adecuadamente as 
fontes de alimentación, logo de 
seleccionar os parámetros de traballo, e 
identificáronse os elementos que as 
compoñen

CA4.8 - Comprobouse se a soldadura 
realizada cumpre coas características 
prescritas e se ten un acabamento 
correcto

SI SI Traballo  dos Alumnos

 RA5 -  Cumpre  as  normas  de
prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección ambiental, identificando os
riscos  asociados,  así  como  as
medidas e os equipamentos para os
previr

CA1.7 - Operouse de xeito ordenado, con 
pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os 
procedementos adecuados

CA2.1 - Identificáronse as actividades 
relacionadas co proceso de traballo que 
se vaia desenvolver

CA2.6 - Ordenouse o posto de traballo 

SI SI Traballo  dos Alumnos



evitando accidentes propios da profesión



describe os procedeme



 RA3- Realiza tarefas



 RA4- Realiza operaci 
sistemas operativos,
interpreta a docume



Plantearanse na aula virtual do centro tarefas de reforzo e recuperación.
Establecerase cos alumnos un canle de comunicación via a aula virtual e o correo electrónico para resolver dúbidas.

Páxina 18 de 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación



Daráselle a opción á recuperación realizando as tarefas plantexadas na aula virtual do centro.

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



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.

8. Medidas de atención á diversidade

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