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Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación. 
  

1ª e 2ªavaliación 
 

RA 1.-Interpreta cotas e reproduce planos sinxelos. 

– CA 1.1.-Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza que haxa que utilizar no proceso de 

mecanización. 

– CA 1.3.-Identificaronse e clasificaronse os utensilios de debuxo en función do proceso que cumpra 

utilizar. 

  

RA 2. Prepara e axusta os equipamentos,os utensilios e as ferramentas para o 

mecanizado,interpretando os requisitos do proceso que se vaia a realizar. 

– CA 2.1.-Identificaronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia desenvolver. 

– CA 2.6.-Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión. 

  

RA 3.- Executa o mecanizado a man das pezas aplicando as técnicas necesarias e describe o proceso. 

– CA 3.1.- Seleccionaronse os equipamentos,as ferramentas e o material que se vaia a utilizar en 

relación coas características do traballo encargado. 

– CA 3.3.- Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en conta o 

traballo que vaian realizar. 

  

– CA 3.8.-Operouse ordenadamente,con pulcritude,precisión e seguridade,aplicando os 

procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes establecidas. 

  

RA 4.-Realiza unions soldadas simples,seleccionando os equipamentos e aplicando as especificacións 

técnicas do proceso. 

– CA 4.1.-Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades. 

– CA 4.2.-Clasificaronse os equipamentos e as ferramentas en función das características do material 

que cumpre soldar. 

  

RA 5.-Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental identificando os 

riscos asociados,asi como as medidas e os equipamentos para os previr.  

  

  



3º trimestre 
  

Levarase a cabo un repaso dos RA, mencionados nos dous trimestres anteriores. 

  

  

Avaliación e cualificación 
  

Cara a avaliacion e cualificación distinguiranse os alumnos que xa teñen aprobadas as dúas primeiras 

avaliacións e os alumnos que teñen alguna avaliación non aprobada. 

  

Os que teñen as duas avaliacións aprobadas, realizaran tarefas de repaso cara a afianzar os contidos 

xa avaliados e superados, e intentarase ver contidos novos, polo menos os aspectos iniciais e básicos 

ata onde poidamos avanzar. 

Os alumnos que teñen alguna avaliacion non superada traballaran nun primeiro momento sobre 

aqueles contidos que non aprobaron, a estes tamen se lles facilitara traballo do 3º trimestre, que 

poida axudarlles a aprobar na avaliacion ordinaria. 

  

A nota correspondente a avaliacion ordinaria poñerase do seguinte xeito: 

  

⦁    50% da 1ª avaliacion + 50 % da 2ª avaliacion 

⦁    Media das duas primeiras avaliacións 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. 

  

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

Ao longo do terceiro trimestre, tal e como se ven facendo dende a data do cese das clases 

presenciais, continuarei comunicándome cos alumnos a través das vías dispoñibles e as que os 

alumnos poidan acceder tales como: 

⦁    A través do correo electrónico. 

⦁    Mediante a aula virtual. 

⦁    Mediante videoconferencias (webex ), jitsi. 

Así farase proposta de exercicios , repaso de exámenes, enlaces para achega de videos, 

Propostas de traballos empregando o libro dixital. 



  

Mediante videoconferencias, correxiranxe os exercicios propostos, adiantaranse contidos 

resolveranse dúbidas, e calquer outra consulta que poida xurdir. 

  

Probas de setembro 
Proba teórica:  

-constará de un examen teórico con unha duración de 60 minutos. 

Proba práctica: 

-constará de unha proba en taller con unha duración de 30 minutos. 

A efectos de peso específico na nota ponderarase o 50% en cada unha das probas precisando unha 

nota mínima de 3 sobre 10 en cada unha das probas para a súa baremación. 

 


