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MODULO DE MECANIZADO BÁSICO. 

 
 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
imprescindibles 

 

1ª av.e 2ª av 

RA1. Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os 
convencionalismos de representación correspondentes. 

– CA1.2. Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse 

a información contidaneste. 

– CA1.6. Realizouse o esbozo con orde e limpeza. 

– CA1.7. Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso 

de medición de pezas, elementos outransformacións para realizar. 

 

 RA2. Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as 

especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamentos de medida. 

– CA2.1. Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, 

transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en casos 
necesarios. 

– CA2.2. Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas 

medidas que haxa que efectuar. 

– CA2.3. Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os 
conceptos de nonius e de apreciación. 

.– CA2.5. Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o 
anglosaxón. 

– CA2.7. Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a 
súa preparación. 

 

 RA3. Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de 
medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e nos planos. 

– CA3.2. Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. 
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– CA3.3. Clasificáronse os tipos de limas atendendoaoseu picado e á súa forma, tendo en conta 
o traballo que vaian realizar. 

– CA3.5. Determinouse a secuencia de operacións necesarias. 

– CA3.6. Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos 

materiais, os acabamentos e as formas que se desexen. 

 

– CA3.8. Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas 

correspondentes (limadura, corte, etc.). 

 

 RA4. Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as 

operacións necesarias. 

– CA4.1. Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpraaxustarnas 

máquinas segundo o material que se tradee. 

– CA4.2. Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaiatradear 

e do diámetro do trade. 

– CA4.3. Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. 

– CA4.4. Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. 

– CA4.7. Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do 
parafuso.. 

– CA4.10. Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

– CA4.11. Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil. 

– CA4.12. Relacionáronse os tipos de brocas cosmateriais que haxa que tradear, e explicáronse 
as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, etc.). 

 

 RA6. Constrúepequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións 
de manipulación e execución. 

– CA6.1. Relacionouse a solución construtivacosmateriais e os medios que se utilizaran. 

– CA6.4. Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aosmateriais 
utilizados na fabricación dos útiles.. 

– CA6.6. Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e o 
seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unhamaiorprodutividade. 
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Minimosesixibles 1ª e 2ª Avaliación: 

Para aprobar o modulo de Mecanizado , o alumno deberá coñecer as técnicas de mecanizado e 
unión asociadas ás funcións de montaxe e mantemento que abranguen os seguintes aspectos: 
 
       Elaboración de planos e esbozos aplicando a simboloxía e a normalización da 
representación gráfica. 
       Aplicación das técnicas de metroloxía nos procesos de medición utilizando os 
equipamentos de medida adecuados a cada caso. 
       Mecanización manual e trazado para a obtención de pezas, axustes e seccións de 
elementos. 
       Montaxe e desmontaxe de elementos aparafusados. 
       Execución de roscas nos procesos de desmontaxe e montaxe.    
       Execución de unións mediante soldadura branda. 
       Execución e operatividade dos utensilios fabricados. 
       Aplicación das normas de seguridade, saúde laboral e protección ambiental. 
 

 

 

3º trimestre 

 

 RA5. Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as 

técnicas utilizadas en cada caso. 

– CA5.1. Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda. 

– CA5.5. Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. 

– CA5.8. Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais 

o seufuncionamento. 

RA 6Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións 
de manipulación e execución. 

– CA6.1. Relacionouse a solución construtivacosmateriais e os medios que se utilizaran. 

– CA6.4. Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aosmateriais 
utilizados na fabricación dos útiles.. 

– CA6.6. Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e o 
seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unhamaiorprodutividade. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

Cara a avaliacion e cualificación distinguiranse os alumnos que xateñen aprobadas as dúas 
primeirasavaliacións e os alumnos que teñen alguna avaliación non aprobada, 

 

Os que teñen as duasavaliacións aprobadas, realizaran tarefas de repaso cara a afianzar os 
contidosxaavaliadose superados, e intentarase ver contidosnovos, polo menos os aspectos 
iniciais e básicos ata ondepoidamos avanzar. 

Os alumnos que teñen alguna avaliacionnon superada traballarannunprimeiro momento 
sobre aquelescontidos que non aprobaron, a estestamen se lles facilitara traballo do 3º 
trimestre, que poidaaxudarlles a aprobar na avaliacion ordinaria. 

 

A nota correspondente a avaliacion ordinaria poñerase daseguintemaneira: 

 

• 50%  da 1ª avaliacion + 50 %  da 2ª avaliacion 
• Media das duasprimeirasavaliacións e do terceiro trimestre. 
• 40 % da 1ª avaliación + 40 % da 2ª avaliación + 20 % do 3º trimestre. 

 

Escollendo para cada alumno a nota mais favorables das anteriores opcions. 

 

3. Metodoloxia do 3º trimestre ( recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación ) 

 

Ao longo do terceiro trimestre, tal e como se ven facendodende  a data do cese das clases 
presenciais, continuarei comunicándome cos alumnos a través das vías dispoñibles e as que os 
alumnos poidan acceder, como: 

• vía telefónica, 
• A través do correo electrónico. 
• Mediante a aula virtual. 
• Mediante videoconferencias ( webex ) 

Así enviarasellesexercicios a facer, repaso de exámenes, enlaces para visionado de videos, 

Propostas de traballosempregando o libro dixital.. 
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Mediante videoconferencias, corrixiranxe os exerciciospropostos, 
adiantaransecontidosresolveransedubidas, e calquera otra consulta que poidasurxir. 

 

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

 

Se temos en conta que na programación ven indicado que  cando un alumno  “   perdeu o 
dereito á avaliación continua a recuperación do módulo faraánunexame final de unidade/s 
formativa/s. A nota mínima para superar o exameouunidade formativa correspondente será 
de cinco puntos. “ 

 

Debido as circunstancias que nos rodean proponse que a nota correspondente a avaliacion 
extraordinaria para os alumnos con perda de dereito a avaliacion, se calcule a partir de todas 
as tarefas que faga ao longo de este periodo e que unha ou duas veces semanalmete se lle iran 
enviando ao correo electrónico por el indicado. 
Tamen  se en algún momento se abre a posibilidade de que faga un exame presencial, sería 
avaliado logo de facerunha proba de conxunto de todo  o módulo,  na que se 
propoñeranexercicios e prácticas das desenroladasao longo do curso, tal e como se expresa na 
programación e principio de curso. 


