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

Nº Unidade didáctica

7
Aparellos

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 -  Coñece a aplicación da imprimación e aparello sobre o 
vehículo, tendo en conta a relación entre os elementos que o 
compoñen e a súa aplicacións

CA3.1 - Relacionouse o acabamento superficial co tipo de impri-
mación que se vaia aplicar

CA3.2 - Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as
especificacións de fábrica

CA3.3 - Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de re-
cheo necesaria no proceso de preparación

CA3.4 - Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida ade-
cuada e segundo a ficha técnica de fábrica, e describíronse os compoñen-
tes

CA3.5 - Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica

 CA3.6 - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados,
analizando os seus elementos construtivos, e explicouse o seu funciona-
mento

CA3.7 - Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de impri-
macións e aparellos

 CA3.8 - Realizouse  o secado,  respectando os tempos e con recoñece-
mento das características  dos equipamentos  utilizados (infravermellos,
ao forno, etc.)

CA3.9 - Lixouse o aparello  utilizando os equipamentos  e os abrasivos
adecuados para un acabamento de calidade

CA3.10 - Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non
se repitan

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

Si

Non

Non

Non

Si

Si

Si

Non

Si

Non

Si

Si

Si

Si

Non

Si

Si

Si

Non

Si

Non

Non

Realizar o resumo de cada apartado do 
tema 6  da editorial Editex e os exercicios 
finais do tema.Visualización e vídeos 
demostrativos.
A avaluación será da comprensión do 
proceso teórico demostrado nos traballos 
entregados.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
-Saber aplicar correctamente imprimacións e aparellos sobre o vehículo, relacionando os elementos que o compoñen ca súa aplicación.
- Realizar o mantemento e limpeza dos equipos e ferramentas do proceso de preparación de superficies aplicando procedementos establecidos.
-Realizar as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saude e o medio ambiente, utilizando os equipos de
protección individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado.

Debido as circunstancias de suspensión das clases presenciais, os alumnos só poden acadar os mínimos esixibles teóricamente.
 Realizar o resumo do tema 6- Proceso de enmascarado. Editorial Editex. E as actividades finais do tema.

Os criterios de avaliación son:
Realizouse correctamente o traballo dos aparellos e as actividades finais do libro.Ed. Editex

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 SEGURIDADE E HIXIENE  NO MEDIO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  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 

 Coñecer as condicións de seguridade das distintas tarefas , 
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.

A recuperación desta unidade 
acádarase cunha ficha explicando a 
seguridade de cada prática que fixeron 
no taller.
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Nº Unidade didáctica

2 O TALLER DE PINTURA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das 
ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os
procedementos establecidos 

 Boa organización do taller no plano boa conexión 
entre a teoría e a prática.

 Plano dun taller mecánico detallando a distribución das 
máquinas e ferramentas que necesita. Explicar o mantemento da
instalación de aire. 

Nº Unidade didáctica

3 EQUIPOS PARA A PREPARACIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Preparar superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando as 
características dos materiais empregados e aplicando técnicas 
establecidas 

 Recoñecer os distintos equipos de lixado e aspiración, así como as 
súas funcións no taller de pintura. 

Ficha indicando os distintos tipos de 
equipos de lixado.

Nº Unidade didáctica

4 MASILLAS E LIMPADORES

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das 
ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os 
procedementos establecidos.

 Interpreta os danos do vehículo e comprende a documentación técnica 
dos productos.

Caso suposto dun golpe nun vehículo, 
enumerar o proceso de reparación.
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Nº Unidade didáctica

5 PROCESO DE ENMASCARADO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento, 
identificando e seleccionando o procedemento requirido 

 Coñecer o proceso de enmascarado e sabe aplicar as técnicas e 
procedementos apropiados.

Vídeo ilustrativo do proceso de 
enmascarado. Resumo

Nº Unidade didáctica

6 IMPRIMACIÓNS REVESTIMENTOS E SELADORES

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Aplicar imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a 
relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación 

 Coñecer as técnicas e os procedementos de aplicación de 
imprimacións. Coñecemento dos productos.

Vídeo ilustrativo do proceso de 
imprimación. Resumo

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Debido a situación excepcional na que nos encontramos e os medios que teñen os alumnos, as actividades de recuperación  consisten en actividades enviadas polo profesor ó alumno.
 Despois de falar có alumnado a mellor opción resultou o correo electrónico para o intercambio das actividades.

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

Ante a imposibilidade de realizar unha proba extraordinaria presencial o alumno que perdera durante o curso presencial o dereito a avaliación contínua, realizará un traballo dos mínimos esixibles da materia teórica impartida ó longo do ano.
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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

O alumnado que non responda aos obxectivos programados, se lle respetará o ritmo individual  no proceso de aprendizaxe. enviaránselle tarefas adecuadas as suas capacidades, así como material de repaso e reforzo de conceptos.
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