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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

4 Sistema electroneumático: estudio dos principais dispositivos electroneumáticos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáti-
cos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e
funcionais.

 CA1.3 Recoñecéronse pola súa función e tipoloxía os elementos
utilizados na realización de automatismos pneumáticos e electrop-
neumáticos.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.8 Identificáronse os elementos que compoñen o equipamento
ou circuíto de mando e o circuíto de forza.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e
electropneumáticos  e utilizando catálogos comerciais.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

Nº Unidade didáctica

5 Técnicas de mando electroneumático. Diseño de circuítos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáti-
cos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e
funcionais.

 CA1.5 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatis-
mo pneumático-electropneumático.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electrop-
neumáticos.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.



Páxina 3 de 15

 CA1.7 Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuí-
to de forza.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e
hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técni-
ca e aplicando técnicas de conexión, e realiza probas e axustes fun-
cionais.

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos ele-
mentos

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo
coa súa situación na máquina.

SI NON

Nº Unidade didáctica

6 Conceptos básicos da hidráulica

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos
e electrohidráulicos, atendendo ás súas características físicas e fun-
cionais.

 CA2.1 Identificáronse os fluídos hidráulicos utilizados en sistemas
hidráulicos.

SI NON

 CA2.5 Identificáronse as áreas de aplicación dos automatismos
hidráulicos e electrohidráulicos.

SI NON

 RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e
hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técni-
ca e aplicando técnicas de conexión, e realiza probas e axustes fun-
cionais.

 CA3.5 Identificáronse as variables físicas que cumpra regular para
realizar o control do automatismo

SI NON

 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatis-
mos pneumáticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electro-
hidráulicos

SI NON

Nº Unidade didáctica

7 Sistema hidráulico e electrohidráulico: Estudio dos principais compoñentes
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos
e electrohidráulicos, atendendo ás súas características físicas e fun-
cionais.

 CA2.2 Identificouse a estrutura e os compoñentes que configuran as
instalacións de subministración de enerxía hidráulica.

SI NON

 CA2.3 Identificáronse as características diferenciadoras entre os
automatismos hidráulicos e os electrohidráulicos.

SI NON

 CA2.4 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elemen-
tos utilizados na realización de automatismos hidráulicos e electro-
hidráulicos.

SI NON

 CA2.9 Identificáronse os elementos que compoñen o equipamento
ou circuíto de mando e o circuíto de forza.

SI NON

 CA2.10 Identificáronse equipamentos e os materiais hidráulicos e
electrohidráulicosutilizando catálogos comerciais.

NON NON

 RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e
hidráulicos, aplicando técnicas de medida e análise.

 CA4.1 Identificáronse as tolerancias de fabricación aplicables. NON NON

 CA4.2 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compo-
ñente pneumático ou hidráulico desgastado.

NON NON

 CA4.3 Cuantificouse a magnitude dos desgastes e das erosións. NON NON

 CA4.4 Identificáronse desgastes normais e anormais de pezas usa-
das.

SI NON

 CA4.5 Comparáronse os parámetros das superficies erosionadas cos
da peza orixinal.

NON NON
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 CA4.6 Relacionáronse os desgastes dunha peza coas posibles causas
que os orixinan.

SI NON

 CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes. SI NON

Nº Unidade didáctica

8 Diseño de circuítos hidráulicos básicos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos
hidráulicos e electrohidráulicos, atendendo ás súas caracterís-
ticas físicas e funcionais.

 CA2.6 - Recoñeceuse correctamente a secuencia de funcionamento
dun automatismo hidráulico ou electrohidráulico real ou simulado.

SI NON

 CA2.7 - Obtívose información dos esquemas hidráulicos e electrohi-
dráulicos.

SI NON

 CA2.8 - Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do
circuíto de forza.

SI NON

 RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e
hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técni-
ca e aplicando técnicas de conexión, e realiza probas e axustes fun-
cionais.

 CA3.1 - Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos
elementos.

SI NON

 CA3.2 - Distribuíronse os elementos no panel de simulación de
acordo coa súa situación na máquina.

SI NON

 CA3.3 - Efectuouse a interconexión física dos elementos SI NON

 CA3.4 - Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correc-
ta conexión eléctrica.

SI NON

 CA3.6 - Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados
para realizar axustes e reaxustes.

SI NON
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 CA3.7 - Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcio-
namento do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

SI NON

 CA3.8 - Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros
establecidos durante a execución das probas funcionais en baleiro e
en carga.

SI NON

 CA3.9 - Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada
funcionalidade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

SI NON

 CA3.10 - Recolléronse os resultados no documento correspondente. SI NON

 CA3.11 - Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automa-
tismos pneumáticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou elec-
trohidráulicos

SI NON

Nº Unidade didáctica

9 Introdución ó control industrial. Evolución histórica

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza programas sinxelos para autómatas programables,
identificando as variables que haxa que controlar e dando resposta
ás especificacións de funcionamento.

 CA1.1 - Identificáronse as variables que haxa que controlar. NON NON

Nº Unidade didáctica

10 Estructura e comunicación dos autómatas programables

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza programas sinxelos para autómatas programables,
identificando as variables que haxa que controlar e dando resposta
ás especificacións de funcionamento.

 CA1.3 - Determinouse o número de entradas, saídas e elementos
de programa que se vaian utilizar.

SI NON
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Nº Unidade didáctica

11 Programación básica dos autómatas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza programas sinxelos para autómatas programables,
identificando as variables que haxa que controlar e dando resposta
ás especificacións de funcionamento.

 CA1.2 - Elaborouse o diagrama de secuencia do control automático
dunha máquina ou un proceso secuencial.

SI NON

 CA1.3 - Determinouse o número de entradas, saídas e elementos
de programa que se vaian utilizar.

SI NON

 CA1.4 - Realizáronse diagramas de secuencia (diagramas de fluxo,
GRAFCET, etc.).

SI NON

 CA1.5 - Elaborouse o programa de control que cumpra as especifica-
cións de funcionamento prescritas.

SI NON

 CA1.6 - Documentouse o programa desenvolvido cos comentarios
correspondentes.

SI NON

 RA2 - Identifica os elementos dos circuítos de automatismos de
tecnoloxía pneumática ou electropneumática, e hidráulica ou elec-
trohidráulica, con cables e programados, interpretando documenta-
ción técnica e describindo as súas características.

 CA2.3 - Relacionouse o funcionamento de cada subsistema co con-
xunto.

SI NON

 CA2.4 - Interpretáronse as especificacións técnicas para a determi-
nación dos elementos necesarios en caso de montaxe real

SI NON

 RA3 - Configura fisicamente sinxelos automatismos con cables e/ou
programados para control automático, elaborando esbozos e es-
quemas para a súa construción.

 CA3.1 - Propuxéronse solucións con cables e/ou programadas que
cumpran as especificacións dos automatismos.

SI NON
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 CA3.2 - Seleccionáronse, a partir de catálogos técnico-comerciais, os
equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións técni-
cas e económicas establecidas

SI NON

 CA3.3 - Realizáronse os cálculos mínimos necesarios para a configu-
ración do automatismo pneumático ou hidráulico dunha pequena
máquina ou un proceso secuencial.

SI NON

Nº Unidade didáctica

12 Diseño de automatismos sinxelos mediante autómatas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Identifica os elementos dos circuítos de automatismos de
tecnoloxía pneumática ou electropneumática, e hidráulica ou elec-
trohidráulica, con cables e programados, interpretando documenta-
ción técnica e describindo as súas características.

 CA2.1 - Identificouse a simboloxía e os elementos representados nos
planos de circuítos de automatismos.

SI NON

 CA2.2 - Distinguíronse as vistas, os cortes e os detalles, entre outros,
dos elementos dos circuítos expresados nos planos e/ou nas especi-
ficacións de fábrica.

SI NON

 CA2.5 - Relacionáronse os símbolos que aparecen nos planos cos
elementos reais do sistema dunha máquina.

SI NON

 CA2.6 - Identificáronse as partes internas e externas de cada ele-
mento (mediante o emprego de vistas, cortes, detalles, etc.), que
aparece nos planos e nas especificacións técnicas de fábrica.

SI NON

 RA3 - Configura fisicamente sinxelos automatismos con cables e/ou
programados para control automático, elaborando esbozos e es-
quemas para a súa construción.

 CA3.4 - Documentouse o proceso que se vaia seguir na montaxe e
nas probas do sistema pneumático ou hidráulico dunha pequena
máquina ou un proceso secuencial

SI NON

 CA3.5 - Efectuouse a interconexión física dos elementos pneumáti-
cos ou hidráulicos.

SI NON
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 CA3.6 - Efectuouse o cableamento e a conexión do autómata
(entradas, saídas e alimentación).

SI NON

 CA3.7 - Verificáronse as suxeicións mecánicas e as conexións eléctri-
cas.

SI NON

 CA3.8 - Conseguiuse a axeitada integración entre as partes lóxica e
física do sistema.

SI NON

 CA3.9 - Realizáronse probas funcionais. SI NON

 CA3.10 - Identificáronse riscos laborais na montaxe de automatis-
mos con cables e/ou programados

SI NON
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos exixibles: Son os establecidos no RD 115/2013 do 4 de Xullo polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en mantemento electromecánico.

Instrumentos de avaliación:
- Diario de aula (papel/virtual): participación, revisión do material proporcionado polo docente e creación de material resultante das diferentes tarefas.
- Resolución de tarefas: compostas por unha ou varias actividades e supostos prácticos.

Criterios de cualificación. Valoración das actividades realizadas na aula virtual e do diario de aula
- Cualificación: 70%
- Cumprimento do prazo de entrega:10%
- Boa presentación, claridade dos contidos e elaboración do seu propio material (diario aula): 10%
- Realimentación, entrega das correccións propostas 10%
As tarefas copiadas por compañeiros  e/ou internet e entregadas como propias serán cualificadas con un 0

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO
Teranse en conta as cualificacións da primeira e segunda avaliación (media aritmética).

Á nota obtida anteriormente, no caso que sexa igual ou superior a 5, sumaráselle a cualificación obtida nas actividades realizadas na terceira avaliación dacordo co seguinte criterio:
- Cualificación de 5, sumará 0,15.
- Cualificación de 6, sumará 0,25.
- Cualificación de 7, sumará 0,35.
- Cualificación de 8, sumará 0,55.
- Cualificación de 9, sumará 0,75.
- Cualificación de 10, sumará 1.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Conceptos básicos de pneumática

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X
 RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e elec-

tropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.
 CA1.2 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos

pneumáticos e os electropneumáticos.
Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual .
Diario aula

X  CA1.4 Identificáronse as áreas de aplicación dos automatismos pneumáticos e
os electropneumáticos.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual
Diario aula

Nº Unidade didáctica

2 Sistema pneumático: estudio dos principais compoñentes empregados en pneumática

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e elec-
tropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

 CA1.1 Identificouse a estrutura e os compoñentes que configuran as instala-
cións de subministración de enerxía pneumática.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula

X  CA1.3 Recoñecéronse pola súa función e tipoloxía os elementos utilizados na
realización de automatismos pneumáticos e electropneumáticos.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula

X  CA1.8 Identificáronse os elementos que compoñen o equipamento ou circuíto
de mando e circuíto de forza.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula
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X  CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e electropneu-
máticos utilizando catálogos comerciais.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula

Nº Unidade didáctica

3 Técnicas de mando neumático. Diseño de circuitos pneumáticos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e elec-
tropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

 CA1.5 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatismo pneumá-
tico-electropneumático

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual
Diario aula

X X  CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáti-
cos.

Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula

X X  CA1.7 Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuíto de forza. Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula

X X  RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-
electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técni-
cas de conexión, e realiza probas e axustes funcionais.

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos. Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Instrumentos de avaliación:
- Diario de aula (papel/virtual): participación, revisión do material proporcionado polo docente e creación de material resultante das diferentes tarefas.
- Resolución de tarefas: compostas por unha ou varias actividades e supostos prácticos.

Criterios de cualificación:
- Actividades realizadas antes do 12 Marzo 50%
- Actividades posteriores o 12 de Marzo (aula virtual) 50%.
- Valoración das actividades realizadas na aula virtual:

Cualificación: 70%
Cumprimento do prazo de entrega:10%
Boa presentación, claridade dos contidos e elaboración do seu propio material (diario clase): 10%
Realimentación, entrega das correccións propostas 10%
As tarefas copiadas por compañeiros  e/ou internet e entregadas como propias serán cualificadas con un 0

Se a cualificación da primeira e segunda avaliación non fose igual ou superior a 5 puntos,  o alumno poderá recuperala cunha proba teórico-práctica sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación.

Proba teórico-práctica sobre os contidos da 1ª e 2ªavaliación: a proba realizarase no mes de XUÑO (a proba poderá ser presencial ou telemática segundo as circunstancias sanitarias o permitan, e a data será confirmada con
antelación)

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO
Teranse en conta as cualificacións da primeira e segunda avaliación (media aritmética).

A nota obtida anteriormente, no caso que sexa igual ou superior a 5, sumaráselle a cualificación obtida nas actividades realizadas na terceira avaliación dacordo co seguinte criterio:
- Cualificación de 5, sumará 0,15.
- Cualificación de 6, sumará 0,25.
- Cualificación de 7, sumará 0,35.
- Cualificación de 8, sumará 0,50.
- Cualificación de 9, sumará 0,75
- Cualificación de 10, sumará 1.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Non hai ningún alumno nesta situación
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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

Non se detectaron alumnos con necesidades específicas e que requiran dun reforzo educativo
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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

3 Instalacións básicas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1: Executa operacións de mecanizado de cadros, aplicando técni-
cas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

 CA1.1 - Identificouse a simboloxía e as especificacións técnicas nos planos.

Non Non

Proba escrita

 CA1.2 - Identificáronse materiais (perfís, envolventes e cadros). Proba escrita

 CA1.3 - Definíronse as fases e as operacións do proceso. Táboa de observación

 CA1.4 - Realizouse un plan de mecanizado e montaxe. Táboa de observación

 CA1.5 - Relacionáronse ferramentas, medios técnicos e de seguridade
segundo o requisito de cada intervención.

Táboa de observación

 CA1.6 - Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios
técnicos e de seguridade.

Táboa de observación

 CA1.7 - Realizáronse medicións coa precisión esixida. Táboa de observación

 CA1.8 - Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe. Táboa de observación

 CA1.9 - Operouse coas ferramentas e equipamentos de traballo característi-
cos.

Táboa de observación

 CA1.11 - Resolvéronse as continxencias xurdidas. Táboa de observación

 CA1.12 - Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. Táboa de observación

 RA2: Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, interpretando
documentación técnica, e verifica o seu funcionamento.

 CA2.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas.
Non Non

Táboa de observación

 CA2.11 - Comprobouse o funcionamento da instalación. Táboa de observación
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 RA2: Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, interpretando
documentación técnica, e verifica o seu funcionamento.

 CA2.12 - Realizáronse medidas e verificacións para a localización de
avarías.

Non Non

Táboa de observación

 CA2.13 - Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elemen-
tos, equipamentos e ferramentas.

Táboa de observación

Nº Unidade didáctica

4 Cadros eléctricos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1: Executa operacións de mecanizado de cadros, aplicando técni-
cas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

 CA1.1 - Identificouse a simboloxía e as especificacións técnicas nos planos.

Si Non

Proba escrita

 CA1.2 - Identificáronse materiais (perfís, envolventes e cadros). Proba escrita

 CA1.3 - Definíronse as fases e as operacións do proceso. Táboa de observación

 CA1.4 - Realizouse un plan de mecanizado e montaxe. Táboa de observación

 CA1.5 - Relacionáronse ferramentas, medios técnicos e de seguridade
segundo o requisito de cada intervención.

Táboa de observación

 CA1.6 - Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios
técnicos e de seguridade.

Táboa de observación

 CA1.7 - Realizáronse medicións coa precisión esixida. Táboa de observación

 CA1.8 - Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe. Táboa de observación

 CA1.9 - Operouse coas ferramentas e equipamentos de traballo característi-
cos.

Táboa de observación

 CA1.10 - Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolven-
tes, cadros e canalizacións.

Táboa de observación
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 RA1: Executa operacións de mecanizado de cadros, aplicando técni-
cas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

 CA1.11 - Resolvéronse as continxencias xurdidas.
Si Non

Táboa de observación

 CA1.12 - Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. Táboa de observación

 RA2: Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, interpretando
documentación técnica, e verifica o seu funcionamento.

 CA2.1 - Obtívose información de esbozos e esquemas de mando e mano-
bra de cadros e sistemas eléctricos.

Si Non

Proba escrita

 CA2.2 - Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico para
representar esquemas de mando e manobra.

Proba escrita

 CA2.3 - Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de
automatismos.

Proba escrita

 CA2.4 - Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. Proba escrita

 CA2.5 - Identificouse a estrutura dun sistema automático industrial. Proba escrita

 CA2.6 - Definíronse os niveis de automatización industrial. Proba escrita

 CA2.7 - Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e
programable) a nivel industrial.

Proba escrita

 CA2.8 - Montáronse circuítos de mando e potencia para motores. Táboa de observación

 CA2.9 - Realizáronse manobras de arranque, variación de velocidade e
freada con motores.

Táboa de observación

 CA2.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas Táboa de observación

 CA2.11 - Comprobouse o funcionamento da instalación. Táboa de observación

 CA2.12 - Realizáronse medidas e verificacións para a localización de
avarías.

Táboa de observación

 CA2.13 - Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elemen-
tos, equipamentos e ferramentas.

Táboa de observación
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os contidos mínimos esixidos ao alumno para acadar o aprobado neste módulo nas avaliacións primeira e segunda son os seguintes:

- Lei de Ohm en corrente continua.
- Asociación de resistencias serie-paralelo. Montaxes mixtas: cálculos.
- Potencia e enerxía: cálculos.
- Circuítos RLC serie en corrente alterna monofásica. Relación de fase entre tensións e correntes.
- Potencia activa, reactiva e aparente, e factor de potencia en corrente alterna monofásica.
- Cálculo do factor de potencia.
- Conexión de xeradores e de receptores trifásicos.
- Potencia activa, reactiva, aparente e factor de potencia en sistemas trifásicos.
- Corrección do factor de potencia.
- Efectos da electricidade nas persoas e nas instalacións.
- Regras para a realización de traballos sen tensión.
- Cálculo da sección dos condutores dunha instalación, tendo en conta o quecemento.
- Cálculo da sección dos condutores dunha instalación, tendo en conta a caída de tensión.
- Risco eléctrico: accidentes.
- Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas contra sobreintensidades e sobretensións.
- Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas contra contactos directos e indirectos.

A cualificación final do curso (media aritmética das Unidades Didácticas 1 e 2) debe acadar un mínimo de 5 para considerar que o/a alumno/a está aprobado/a.

Na Unidade Didáctica 1, a cualificación será a obtida do cómputo seguinte, tendo en conta as cualificacións máis favorables ao alumnado entre as dos exames e exercicios realizados no curso normal e as dos realizados na terceira
avaliación:
- O 60% da cualificación corresponderá á media das probas escritas realizadas.
- O restante 40% corresponderá á cualificación dos exercicios propostos polo docente.
Na Unidade Didáctica 2, o cómputo para obter a cualificación será o seguinte:
- O 70% da cualificación corresponderá á proba escrita realizada.
- O restante 30% corresponderá á cualificación dos exercicios propostos polo docente.

A cualificación do  alumnado que teña aprobadas as Unidades Didácticas 1 e 2 será calculada coma está exposto máis arriba. Este alumnado recibirá tarefas relativas á materia da terceira avaliación, de xeito que se entrega estas
actividades correctamente resoltas poderá ver mellorada a súa cualificación final.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Electrotecnia

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos de
corrente continua, comparándoos cos cálculos efectuados.

 CA1.1 - Identificáronse as características de condutores, illantes e semicondutores,
diferenciando o seu comportamento.

Proba escrita

x  CA1.2 - Identificáronse as principais magnitudes eléctricas (tensión, intensidade,
resistencia e potencia) e utilizáronse correctamente as súas unidades.

Proba escrita

x  CA1.3 - Resolvéronse problemas sobre a lei de Ohm e comprobouse de xeito práctico
os seus resultados.

Proba escrita

x  CA1.4 - Realizáronse cálculos de potencia e enerxía. Proba escrita

x  CA1.6 - Realizáronse e interpretáronse esquemas de circuítos eléctricos, utilizando
simboloxía normalizada.

Táboa de observación

x  CA1.7 - Realizáronse cálculos de agrupacións serie, paralelo e mixtas de resistencias. Proba escrita

x  CA1.10 - Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos de
medida de tensión, intensidade, resistencia e potencia.

Táboa de observación

x  CA1.11 - Realizáronse medidas de tensión, intensidade, resistencia e potencia, conson-
te as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas.

Táboa de observación

x x  RA2: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos de
corrente alterna monofásica, comparándoas cos cálculos efectuados, e descri-
be os aspectos diferenciais coa corrente continua.

 CA2.1 - Identificáronse as características dun sinal sinusoidal. Proba escrita

x  CA2.2 - Recoñecéronse os valores característicos da corrente alterna. Proba escrita

x  CA2.3 - Verificáronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en circuítos
serie RLC.

Proba escrita
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x  RA2: Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos de
corrente alterna monofásica, comparándoas cos cálculos efectuados, e descri-
be os aspectos diferenciais coa corrente continua.

 CA2.4 - Calculouse o factor de potencia de circuítos de corrente alterna. Proba escrita

x  CA2.5 - Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica. Proba escrita

x  CA2.6 - Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia. Táboa de observación

x  CA2.7 - Identificouse como corrixir o factor de potencia dunha instalación. Proba escrita

x  CA2.8 - Realizáronse cálculos de caídas de tensión en liñas monofásicas de corrente
alterna.

Proba escrita

x  RA3: Mide parámetros de magnitudes eléctricas nun sistema trifásico, compa-
rándoas cos cálculos efectuados.

 CA3.1 - Describíronse os sistemas de xeración e distribución a tres ou catro fíos. Proba escrita

x  CA3.2 - Identificáronse as formas de conexión dos receptores trifásicos. Proba escrita

x  CA3.3 - Recoñeceuse a diferenza entre receptores equilibrados e desequilibrados. Proba escrita

x  CA3.4 - Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e enerxía, segundo o
tipo de sistema trifásico e o tipo de carga.

Táboa de observación

x  CA3.5 - Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións trifási-
cas.

Proba escrita

x  CA3.6 - Realizáronse cálculos de caídas de tensión en liñas trifásicas de corrente
alterna.

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

2 Instalacións eléctricas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1: Identifica os dispositivos de protección que cumpra empregar, en rela-
ción cos riscos e os efectos da electricidade.

 CA1.1 - Manexouse o regulamento electrotécnico de baixa tensión, e a normativa de
aplicación en materia de prevención de riscos laborais.

Proba escrita

x  CA1.2 - Recoñecéronse os inconvenientes do efecto térmico da electricidade. Proba escrita
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x  RA1: Identifica os dispositivos de protección que cumpra empregar, en rela-
ción cos riscos e os efectos da electricidade.

 CA1.3 - Identificáronse os riscos de choque eléctrico nas persoas e os seus efectos
fisiolóxicos, así como os factores relacionados.

Proba escrita

x  CA1.4 - Identificáronse os riscos de incendio por quecemento. Proba escrita

x  CA1.5 - Recoñecéronse os tipos de accidentes eléctricos. Proba escrita

x  CA1.6 - Recoñecéronse os riscos derivados do uso de instalacións eléctricas. Proba escrita

x  CA1.7 - Interpretáronse as regras para a realización de traballos sen tensión. Proba escrita

x  CA1.8 - Calculouse a sección dos condutores dunha instalación, considerando as
prescricións regulamentarias.

Proba escrita

x  CA1.9 - Identificáronse as proteccións necesarias dunha instalación contra sobreinten-
sidades e sobretensións.

Proba escrita

x  CA1.10 - Identificáronse os sistemas de protección contra contactos directos e indirec-
tos.

Proba escrita

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación serán de dous tipos:
- Os exercicios serán os que xa se propuxeron durante as dúas primeiras avaliacións.
- Os exames ou probas escritas estarán baseadas na materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.

Estas actividades de recuperación serán enviadas por vía telemática; para o alumnado que non dispoña de medios dese tipo intentarase acordar con eles unha solución.

No caso de ter que realizar probas escritas, estas serán ser presenciais, se as condicións sociosanitarias o permiten; en caso contrario,  se realizarán probas telemáticas. As probas telemáticas serán recibidas por medios informáticos polo alumnado e
terán que ser realizadas como máximo no tempo asignado; unha vez finalizada, a proba será enviada polo alumno ao docente por medios telemáticos. Para facilitar a resolución de dúbidas durante a proba e comprobar a correcta realización da proba, é
imprescindible que tanto o alumnado coma o docente estean en videoconferencia.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

A cualificación deste alumnado virá determinada polo resultado da proba de avaliación extraordinaria.

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua tamén recibirán os exercicios xa propostos durante as dúas primeiras avaliacións. Se estas actividades son correctamente resoltas (cualificación igual ou superior a 5), serán tidas en conta polo
docente, de xeito que o alumno poderá ver mellorada a cualificación final unha vez realizada a proba de avaliación extraordinaria. Deste xeito, a cualificación final sería: Cualificación proba + (0,1)x(Cualificación exercicios).

A proba de avaliación extraordinaria estará baseada na materia impartida nas Unidades Didácticas 1 e 2.

As probas de avaliación extraordinaria serán ser presenciais, se as condicións sociosanitarias o permiten; en caso contrario,  se realizarán probas telemáticas. As probas telemáticas serán recibidas por medios informáticos polo alumnado e terán que ser
realizadas como máximo no tempo asignado; unha vez finalizada, a proba será enviada polo alumno ao docente por medios telemáticos. Para facilitar a resolución de dúbidas durante a proba e comprobar a correcta realización da proba, é imprescindible
que tanto o alumnado coma o docente estean en videoconferencia.
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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

A atención á diversidade está garantida pola atención personalizada ao alumnado na resolución das súas dúbidas utilizando os medios telemáticos axeitados, é dicir,  tanto na aula virtual coma por correo electrónico coma tamén
por medio de videoconferencia.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES de Fene 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA03 Mantemento electromecánico

Módulo profesional

Código Nome

MP0949 Técnicas de fabricación

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Ordinario Presencial -

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Carlos Pérez López

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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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

2 Tolerancias

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Identifica tolerancias de formas e dimensións, e outras características
dos produtos que se queiran fabricar, analizando e interpretando a informa-
ción técnica contida nos planos de fabricación.

 CA2.2 Determináronse as dimensións e as tolerancias (xeométricas, dimen-
sionais e superficiais) de fabricación dos obxectos representados.

Si Si Proba escrita

Nº Unidade didáctica

3 Coñecemento de materiais

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propie-
dades dos materiais en relación coas especificacións técnicas da pe-
za que se vaia construír.

 CA3.4 Obtívose a referencia comercial do material seleccionado. Si Si Proba escrita

 RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propie-
dades dos materiais en relación coas especificacións técnicas da pe-
za que se vaia construír.

 CA3.8 Recoñecéronse os tipos de aceiros pola súa designación
numérica e simbólica.

Si Si Proba escrita
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Nº Unidade didáctica

8 Mecanizado en máquinas-ferramenta

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos,
comparando as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en
función da comprobación que se pretenda realizar.

Non Non Táboa observación

 RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos,
comparando as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o proce-
demento establecido.

Non Non Táboa observación

 RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos,
comparando as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de pará-
metros dimensionais, xeométricos e superficiais.

Non Non Táboa observación

 RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos,
comparando as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos
ou no gráfico de control.

Non Non Táboa observación

 RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos,
comparando as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.1 Preparáronse materiais, utensilios, ferramentas de corte e
medios auxiliares para a execución dos procesos de fabricación me-
cánica.

Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.2 Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas
características do material e as esixencias.

Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para execu-
tar o proceso.

Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas as ferramentas, as
condicións de corte e ao material.

Non Non Táboa observación
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 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza. Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado,
de acordo co proceso que haxa que realizar.

Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superfi-
cial esixida no esbozo.

Non Non Táboa observación

 RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a
relación entre os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da
tolerancia estipulada.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.1 Seleccionáronse máquinas e equipamentos adecuados ao
proceso de mecanizado.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.2 Determináronse fases e operacións necesarias para a fabrica-
ción do produto.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.3 Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao
mecanizado que cumpra realizar.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o procede-
mento establecido no proceso.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida. Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.7 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o reali-
zado.

Non Non Táboa observación
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 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.8 Discriminouse se as deficiencias se deben as ferramentas, as
condicións e os parámetros de corte, as máquinas ou ao material.

Non Non Táboa observación

 RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo
en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do
proceso e as características do produto final.

 CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso, actuando sobre a
máquina ou ferramenta.

Non Non Táboa observación

 RA4 - 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.

 CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumenta-
ria, etc.) que haxa que empregar nas operacións do proceso de fa-
bricación.

Non Non Táboa observación

 RA4 - 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.

 CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas
de seguridade e de protección persoal.

Non Non Táboa observación

 RA4 - 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.

 CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.

Non Non Táboa observación

 RA4 - 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.

 CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.

Non Non Táboa observación

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Serán mínimos exixibles os que constan como tal na programación do módulo “Técnicas de Fabricación” (MP0949) do ciclo formativo “Mantemento electromecánico” (CMIMA03) do IES de Fene.
Os criterios de cualificación para a terceira avaliación e para a avaliación final serán:

- Alumnos coa primeira e segunda avaliación aprobadas: terase en conta a nota da primeira e segunda avaliación que se poderá ver incrementada en función das actividades entregadas da terceira avaliación.
- Alumnos coa primeira ou segunda avaliación suspensas: a nota final será a nota media ponderada dos exercicios e actividades de recuperación propostas e a proba de recuperación (presencial ou telemática, sempre

que sexa posible a súa realización) que se poderá ver incrementada en función das actividades entregadas da terceira avaliación.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Debuxo técnico

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.2 Identificáronse os formatos de planos empregados en fabricación mecá-
nica.

Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.3 Comprendeuse o significado das liñas representadas no plano (arestas,
eixes, auxiliares, etc.).

Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.4 Deduciuse a forma do obxecto representado nas vistas ou nos sistemas
de representación gráfica.

Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.5 Identificáronse os cortes e as seccións que se representan nos planos. Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.6 Recoñecéronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, determi-
nando a información contida nestes.

Proba escrita

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.7 Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto representado
(roscas, soldaduras, entalladuras, etc.).

Proba escrita
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Nº Unidade didáctica

2 Tolerancias

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. Proba escrita

X  RA2 - Identifica tolerancias de formas e dimensións, e outras características
dos produtos que se queiran fabricar, analizando e interpretando a informa-
ción técnica contida nos planos de fabricación.

 CA2.1 Recoñecéronse os elementos normalizados que vaian formar parte do
conxunto.

Proba escrita

X X  RA2 - Identifica tolerancias de formas e dimensións, e outras características
dos produtos que se queiran fabricar, analizando e interpretando a informa-
ción técnica contida nos planos de fabricación.

 CA2.2 Determináronse as dimensións e as tolerancias (xeométricas, dimensio-
nais e superficiais) de fabricación dos obxectos representados.

Proba escrita

X  RA2 - Identifica tolerancias de formas e dimensións, e outras características
dos produtos que se queiran fabricar, analizando e interpretando a informa-
ción técnica contida nos planos de fabricación.

 CA2.3 Identificáronse os materiais do obxecto representado. Proba escrita

X  RA2 - Identifica tolerancias de formas e dimensións, e outras características
dos produtos que se queiran fabricar, analizando e interpretando a informa-
ción técnica contida nos planos de fabricación.

 CA2.4 Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto repre-
sentado.

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

3 Coñecemento de materiais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos que se vaian fabricar,
interpretando a simboloxía e asociándoa coa súa representación nos planos de
fabricación.

 CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. Proba escrita
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X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.1 Determináronse as dimensións do material en bruto, tendo en conta as
características dos procesos de mecanizado.

Táboa observación

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.2 Relacionáronse as características de maquinabilidade cos valores que as
determinan.

Táboa observación

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.3 Valoráronse as condicións máis favorables de mecanizado dos materiais. Táboa observación

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.5 Relacionouse cada material coas súas aplicacións tecnolóxicas. Táboa observación

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.9 Realizáronse ensaios microscópicos, de dureza, etc. Táboa observación

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.10 Relacionáronse os tratamentos térmicos e termoquímicos coas carac-
terísticas que lles achegan aos metais.

Proba escrita

X  RA3 - Selecciona o material de mecanizado, recoñecendo as propiedades dos
materiais en relación coas especificacións técnicas da peza que se vaia constru-
ír.

 CA3.11 Efectuáronse tratamentos de acordo coa natureza do material e coas
esixencias do traballo que se vaia realizar.

Táboa observación

Nº Unidade didáctica

4 Procesos de fabricación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis axeitado para
representar a solución construtiva.

Proba escrita
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X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e soportes necesarios. Proba escrita

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.3 Realizouse o esbozo da solución construtiva dos utensilios ou da ferra-
menta segundo as normas de representación gráfica.

Proba escrita

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.4 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, e tolerancias
dimensionais, xeométricas e superficiais), os tratamentos, os elementos nor-
malizados e os materiais.

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

5 Croquizado de utillaxes

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica mais axeitado para
representar a solución construtiva.

Proba escrita

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.3 Realizouse o esbozo da solución construtiva dos utensilios ou da ferra-
menta segundo as normas de representación gráfica.

Proba escrita

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.5 Realizouse un esbozo completo de xeito que permita o desenvolvemen-
to e a construción dos utensilios.

Proba escrita

X X  RA1 - Realiza esbozos de utensilios e ferramentas para a execución dos proce-
sos, definindo as solucións construtivas en cada caso.

 CA1.6 Propuxéronse posibles melloras dos utensilios e das ferramentas dispo-
ñibles.

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

6 Metroloxía

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.1 Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a magnitude que
controlan, o seu campo de aplicación e a súa precisión.

Proba escrita

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en función da
comprobación que se pretenda realizar.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o procedemento
establecido.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros
dimensionais, xeométricos e superficiais.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no
gráfico de control.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza. Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da tolerancia
estipulada.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguri-
dade e de protección persoal.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Táboa observación
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Nº Unidade didáctica

7 Mecanizado manual

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.1 Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a magnitude que
controlan, o seu campo de aplicación e a súa precisión.

Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en función da
comprobación que se pretenda realizar.

Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o procedemento
establecido.

Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.4 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida. Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros
dimensionais, xeométricos e superficiais.

Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no
gráfico de control.

Táboa observación

X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.1 Preparáronse materiais, utensilios, ferramentas de corte e medios
auxiliares para a execución dos procesos de fabricación mecánica.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.2 Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas caracterís-
ticas do material e as esixencias.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para executar o
proceso.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Táboa observación
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X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas as ferramentas, as condicións de
corte e ao material.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza. Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado, de acordo
co proceso que haxa que realizar.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.8 Obtivéronse as dimensións e a forma estipulada da peza, aplicando
técnicas de limadura, corte, etc.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial esixida
no esbozo.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da tolerancia
estipulada.

Táboa observación

X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.11 Aplicáronse as medidas de seguridade esixidas no uso dos utensilios e
das ferramentas de mecanizado manual.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.1 Seleccionáronse máquinas e equipamentos adecuados ao proceso de
mecanizado.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.2 Determináronse fases e operacións necesarias para a fabricación do
produto.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.3 Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao mecaniza-
do que cumpra realizar.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o procedemento
establecido no proceso.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Táboa observación
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X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida. Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.7 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado. Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.8 Discriminouse se as deficiencias se deben as ferramentas, as condicións
e os parámetros de corte, as máquinas ou ao material.

Táboa observación

X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso, actuando sobre a máquina ou
ferramenta.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos
de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas
operacións do proceso de fabricación

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguri-
dade e de protección persoal.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos como
primeiro factor de prevención de riscos.

Táboa observación
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Nº Unidade didáctica

8 Mecanizado en máquinas-ferramenta

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.1 Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a magnitude que
controlan, o seu campo de aplicación e a súa precisión.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en función da
comprobación que se pretenda realizar.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o procedemento
establecido.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.4 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida. Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros
dimensionais, xeométricos e superficiais.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no
gráfico de control.

Táboa observación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.1 Preparáronse materiais, utensilios, ferramentas de corte e medios
auxiliares para a execución dos procesos de fabricación mecánica.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.2 Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas caracterís-
ticas do material e as esixencias.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para executar o
proceso.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Táboa observación
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X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas as ferramentas, as condicións de
corte e ao material.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza. Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado, de acordo
co proceso que haxa que realizar.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial esixida
no esbozo.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da tolerancia
estipulada.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.1 Seleccionáronse máquinas e equipamentos adecuados ao proceso de
mecanizado.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.2 Determináronse fases e operacións necesarias para a fabricación do
produto.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.3 Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao mecaniza-
do que cumpra realizar.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o procedemento
establecido no proceso.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas. Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida. Táboa observación
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X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.7 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado. Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.8 Discriminouse se as deficiencias se deben as ferramentas, as condicións
e os parámetros de corte, as máquinas ou ao material.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso, actuando sobre a máquina ou
ferramenta.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos
de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas
operacións do proceso de fabricación.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguri-
dade e de protección persoal.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos como
primeiro factor de prevención de riscos.

Táboa observación

Nº Unidade didáctica

9 Prevención de riscos laborais e protección ambiental

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando
as medidas coas especificacións do produto.

 CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o procedemento
establecido.

Táboa observación
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X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado, de acordo
co proceso que haxa que realizar.

Táboa observación

X X  RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre
os procedementos e o produto que se vaia obter.

 CA2.11 Aplicáronse as medidas de seguridade esixidas no uso dos utensilios e
das ferramentas de mecanizado manual.

Táboa observación

X X  RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a
relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracterís-
ticas do produto final.

 CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o procedemento
establecido no proceso.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.2 Identificáronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos
de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas
operacións do proceso de fabricación

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e
equipamentos coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.5 Determináronse os elementos de seguridade e de protección persoal
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións do proceso
de fabricación.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de seguri-
dade e de protección persoal.

Táboa observación

X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Táboa observación
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X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.8 Xustificouse a importancia das medidas de protección, no referente á
súa propia persoa, e.

Táboa observación

X X  RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, identificando os riscos asociados, así ́ como as medidas e os equi-
pamentos para os previr.

 CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos como
primeiro factor de prevención de riscos.

Táboa observación

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación constarán dunha serie de exercicios e actividades ademais de unha proba de recuperación (sempre que sexa posible a súa realización) sobre os contidos impartidos.
- Os exercicios e actividades propostos versarán sobre contidos impartidos imprescindibles para a superación deste módulo.
- A proba de recuperación (sempre que sexa posible a súa realización) poderá constar:

- De unha parte teórica que se desenvolverá mediante unha proba escrita, a cal versará sobre os contidos impartidos.
- De unha parte práctica que se desenvolverá realizando unha serie de supostos prácticos mediante ou sobre a utilización das máquinas-ferramenta presentes na aula-taller.

Será imprescindible ter aprobadas (nota igual ou maior a 5) todas as partes da proba de recuperación, que se plantexen, de maneira independente para a superación da mesma.

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

O procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua será o seguinte:
O alumnado con perda de dereito á avaliación continua realizará unha serie de exercicios e actividades sobre os contidos impartidos. A avaliación positiva destes exercicios e actividades darán acceso a realización da proba final
que se desenvolverá da seguinte maneira:

- En caso de que a situación sanitaria o permita a proba será presencial e constará:
- De unha parte teórica que se desenvolverá mediante unha proba escrita, a cal versará sobre os contidos impartidos.
- De unha parte práctica que se desenvolverá realizando unha serie de supostos prácticos mediante a utilización das máquinas-ferramenta presentes na aula-taller.

- En caso de que a situación sanitaria non permita a realización da proba presencial farase unha proba telemática que constará:
- De unha parte teórica que se desenvolverá mediante unha proba escrita, a cal versará sobre os contidos impartidos.
- De unha parte práctica que se desenvolverá mediante a resolución de varios supostos prácticos sobre a utilización e mecanizado nas máquinas-ferramenta presentes na aula-taller.

Será imprescindible:
- Ter aprobada a parte teórica da proba (nota igual ou superior a un cinco) para poder realizar a parte práctica.
- Ter aprobadas as dúas partes da proba (Parte teórica e parte práctica) de forma independente (nota igual ou superior a un cinco en cada parte) para ter superada a proba no seu conxunto.
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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

Adoptaranse as medidas de reforzo educativo que constan como tal na programación do módulo “Técnicas de Fabricación” (MP0949) do ciclo formativo “Mantemento electromecánico” (CMIMA03) do IES de Fene.
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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 

8 Soldadura eléctrica con electrodo revestido 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, 
analizando o tipo de soldadura e os procedementos establecidos na 
folla de procesos. 

 CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos 
bordos. 

 CA3.2 Efectuouse a limpeza das zonas de unión, eliminando os 
residuos existentes. 

 CA3.3 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en 
función da unión que se vaia realizar. 

 CA3.4 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de 
unión. 

 CA3.5 Preparáronse os reforzos para as unións segundo especifica-
cións técnicas da documentación. 

 CA3.6 Colocáronse as pezas que cumpra soldar, respectando as 
folguras, os axustes e as simetrías que se especifican na documenta-
ción. 

 CA3.7 Comprobouse a aliñación das pezas que se vaian soldar coas 
adxacentes. 

S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
 
S 
 

S 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 
 

N 
 

Os referidos na programación 
 

´´ 
 

´´ 
 

´´ 
 

‘’ 
 

´´ 
 
 

´´ 
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 RA4 - Prepara equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica e 
eléctrica para a montaxe de elementos fixos, identificando os pará-
metros, os gases e os combustibles que haxa que regular e a súa re-
lación coas características da unión que se vaia obter. 

 CA4.1 Identificouse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e 
a correspondente aos equipamentos de soldadura utilizados na fa-
bricación mecánica. 

 CA4.2 Seleccionouse o equipamento de soldadura e os materiais de 
achega consonte o material base dos elementos que se vaian unir. 

 CA4.3 Efectuouse o axuste de parámetros dos equipamentos e a súa 
posta en servizo, tendo en conta as pezas que se vaian unir e os ma-
teriais de achega. 

 CA4.5 Aplicouse a temperatura de prequecemento, considerando as 
características dos materiais e as súas especificacións técnicas. 

 CA4.6 Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as 
súas características físicas. 

 CA4.7 Montouse a peza sobre soportes que garantan unha suxeición 
e un apoio correctos, e evitando deformacións posteriores. 

S 
 
 
S 
 
S 
 
 
S 
 
S 
 
S 

 

S 
 
 
S 
 

N 
 
 

N 
 

N 
 

N 
 

Os referidos na programación 
 
 

´´ 
 

´´ 
 
 

´´ 
 

‘’ 
 

‘’ 

 RA5 - Opera con equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica 
e eléctrica, de xeito manual e semiautomático, relacionando o seu 
funcionamento coas condicións do proceso e as características do 
produto que se vaia obter. 

 CA5.2 Soldáronse pezas mediante soldadura eléctrica con eléctrodo 
revestido, mantendo a lonxitude do arco, a posición e a velocidade 
de avance axeitadas. 

 CA5.6 Operouse seguindo as normas de seguridade aplicadas ás 
máquinas de soldar.  

 CA5.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual asocia-
dos aos procesos de soldadura. 

 CA5.8 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisi-
tos canto a penetración, porosidade, homoxeneidade e resistencia. 

 CA5.9 Definíronse as técnicas para a detección dos defectos en 
soldadura. 

S 
 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 

 

N 
 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 

Os referidos na programación 
 
 

‘’ 
 

‘’ 
 

‘’ 
 

‘’ 
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 RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental canto ao manexo de máquinas e equipamen-
tos de soldadura, identificando os riscos asociados, así como as me-
didas e os equipamentos para os previr. 

 CA6.1 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de soldadura e 
proxección. 

 CA6.2 Identificáronse os elementos de seguridade das máquinas de 
soldar e os equipamentos de protección persoal (calzado, protección 
ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións 
de soldaxe. 

 CA6.3 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA6.4 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na prevención e na execución das ope-
racións de soldadura e proxección. 

 CA6.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.  

 CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos. 

S 
 
 
S 
 
 
 
S 
 
 
S 
 
 
S 
 
S 

 

S 
 
 
S 
 
 
 
S 
 
 
S 
 
 
S 
 
S 

 

Os referidos na programación 
 
 

‘’ 
 
 
 

‘’ 
 
 

‘’ 
 
 

‘’ 
 

‘’ 
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Nº Unidade didáctica 

9 Soldadura en atmósfera protexida: TIG e MIG MAG 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, 
analizando o tipo de soldadura e os procedementos establecidos na 
folla de procesos. 

 

 CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos 
bordos. 

 CA3.2 Efectuouse a limpeza das zonas de unión, eliminando os 
residuos existentes. 

 CA3.3 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en 
función da unión que se vaia realizar. 

 CA3.4 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de 
unión. 

 CA3.5 Preparáronse os reforzos para as unións segundo especifica-
cións técnicas da documentación. 

 CA3.6 Colocáronse as pezas que cumpra soldar, respectando as 
folguras, os axustes e as simetrías que se especifican na documenta-
ción. 

 CA3.7 Comprobouse a aliñación das pezas que se vaian soldar coas 
adxacentes 

S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
 
S 
 

S 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 
 

N 
 

Os referidos na programación 
 

´´ 
 

´´ 
 

´´ 
 

´´ 
 

´´ 
 
 

´´ 
 

 RA5 - Opera con equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica 
e eléctrica, de xeito manual e semiautomático, relacionando o seu 
funcionamento coas condicións do proceso e as características do 
produto que se vaia obter. 

 CA5.4 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG/MAG, mantendo a 
posición da pistola e a velocidade de alimentación axeitada ao tipo 
de traballo que cumpra realizar. 

 CA5.5 Soldáronse pezas mediante soldadura por puntos, aplicando a 
intensidade e o tipo de eléctrodos en función da natureza e os gro-
sores das pezas que haxa que unir. 

 CA5.6 Operouse seguindo as normas de seguridade aplicadas ás 
máquinas de soldar.  

 CA5.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual asocia-
dos aos procesos de soldadura. 

 CA5.8 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisi-
tos canto a penetración, porosidade, homoxeneidade e resistencia. 

 CA5.9 Definíronse as técnicas para a detección dos defectos en 
soldadura. 
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Os referidos na programación 
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 RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental canto ao manexo de máquinas e equipamen-
tos de soldadura, identificando os riscos asociados, así como as me-
didas e os equipamentos para os previr. 

 CA6.1 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de soldadura e 
proxección. 

 CA6.2 Identificáronse os elementos de seguridade das máquinas de 
soldar e os equipamentos de protección persoal (calzado, protección 
ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións 
de soldaxe. 

 CA6.3 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA6.4 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na prevención e na execución das ope-
racións de soldadura e proxección. 

 CA6.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.  

 CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

A avaliación do módulo realizarase atendendo ao se carácter continuo e, tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 12 de xullo de 2011, a partir das avaliacións anteriores e das actividades de reforzo ou ampliación de 
aprendizaxes desenvolvidas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
As actividades de reforzo ou ampliación, que terán en todo caso carácter diagnóstico e formativo, consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera 
outro tipo de traballo encomendado ao alumnado. 
A cualificación das actividades de reforzo ou ampliación será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para consideralas superadas.  
 
A cualificación final do módulo terá as seguintes opcións: 

1- O alumnado que teña a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas, e o alumnado que teña a 2ª avaliación aprobada, aprobará o módulo.  
De participar dun xeito activo mentres dure o período de suspensión da actividade presencial coas mencionadas actividades de reforzo ou ampliación, a cualificación final do módulo será a cualificación correspondente 
á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, ou á da 2ª avaliación, máis a cualificación das actividades de reforzo ou ampliación superadas, sempre e cando se beneficie ao alumnado, e dicir, a cualificación destas só se terá 
en conta se é igual ou superior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, ou á da 2ª avaliación. 

2- O alumnado que teña a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa/s, terán que recuperar as aprendizaxes e competencias mediante as actividades de recuperación expresadas no apartado 6.a) para poder aprobar o módulo. 
A cualificación final do módulo obterase facendo a media aritmética (redondeada ao número enteiro máis próximo), sobre as puntuacións obtidas en cada avaliación xa superada e/ou as puntuacións obtidas nas activi-
dades de recuperación superadas, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
De faceren actividades de reforzo ou ampliación consignaranse na cualificación final do módulo de igual xeito, cando beneficie ao alumnado, que no epígrafe 1. 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Debuxo técnico 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e 
unión, analizando a documentación técnica. 

 CA1.1 Identificáronse a simboloxía e as especificacións técnicas contidas nos 
planos.  

 CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles. 

 Exercicios de debuxo e vistas de pezas. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Mecanizado básico 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e 
unión, analizando a documentación técnica. 

 CA1.3 Identificouse o trazado, os materiais e as dimensións. 
 CA1.4 Definíronse as formas construtivas. 

 Traballo sobre operacións de montaxe e unión. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Materiais e tratamentos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e 
unión, analizando a documentación técnica. 

 CA1.5 Determinouse o material de partida e o seu dimensionamento. 
  

 Cuestionario sobre materiais. 

X   RA2 - Identifica os materiais empregados nos procesos de montaxe e unión, 
recoñecendo a influencia que exercen as súas propiedades. 

 CA2.1 Identificáronse os materiais empregados na montaxe. 
 CA2.2 Diferenciáronse as características e as propiedades dos materiais. 
 CA2.3 Relacionáronse os tratamentos térmicos e termoquímicos coas propie-

dades dos materiais. 
 CA2.4 Identificáronse os problemas de corrosión e oxidación dos materiais. 
 CA2.5 Describíronse os procedementos e as técnicas que se utilizan para 

protexer da corrosión e da oxidación. 
 CA2.6 Designáronse materiais empregando codificación normalizada.  

 Cuestionario sobre materiais. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Procesos de unións e montaxes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X   RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e 
unión, analizando a documentación técnica. 

 CA1.6 Definíronse as fases e as operacións do proceso. 
 CA1.7 Analizáronse as máquinas e os medios de traballo para cada operación.  
 CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. 
 CA1.10 Elaborouse a información correspondente ao proceso de traballo que 

se vaia seguir. 

 Traballo sobre operacións de montaxe e unión. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Unións non soldadas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as dimen-
sións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes. 

 CA1.1 Identificáronse os utensilios empregados na marcaxe de chapas, perfís e 
tubos. 

 CA1.2 Relacionáronse os equipamentos de corte e deformación cos materiais, 
as formas e os acabamentos desexados. 

 CA1.3 Identificáronse os equipamentos de conformación necesarios segundo 
as características do material e as esixencias requiridas. 

 CA1.4 Calculáronse as tolerancias necesarias para a dobradura. 

 Exercicios de cálculo para a dobra de tubaxes. 

X   RA2 - Realiza unións non soldadas, analizando as características de cada unión 
e aplicando as técnicas adecuadas a cada tipo de unión. 

 CA2.1 Identificáronse os tipos de unións non soldadas e os materiais que 
cumpra unir.  

 CA2.2 Determinouse a secuencia de operacións que se vaian realizar. 
 CA2.3 Seleccionáronse as ferramentas en función do material e do proceso 

que se vaia realizar.  

 Traballo sobre os tipos de unións non solda-
das. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Soldadura branda e soldadura forte 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X  RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, analizando 
o tipo de soldadura e os procedementos establecidos na folla de procesos. 

 CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos bordos. 
 

 Cuestionario sobre tipos de soldadura. 

 X  RA4 - Prepara equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica e eléctrica 
para a montaxe de elementos fixos, identificando os parámetros, os gases e os 
combustibles que haxa que regular e a súa relación coas características da 
unión que se vaia obter. 
 

 CA4.1 Identificouse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a corres-
pondente aos equipamentos de soldadura utilizados na fabricación mecánica. 

 CA4.2 Seleccionouse o equipamento de soldadura e os materiais de achega 
consonte o material base dos elementos que se vaian unir. 

 CA4.3 Efectuouse o axuste de parámetros dos equipamentos e a súa posta en 
servizo, tendo en conta as pezas que se vaian unir e os materiais de achega. 

 CA4.4 Reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os que se vaian 
proxectar.  

 CA4.5 Aplicouse a temperatura de prequecemento, considerando as caracte-
rísticas dos materiais e as súas especificacións técnicas. 

 Traballo sobre os tipos de unións non solda-
das. 

 X  RA5 - Opera con equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica e eléctrica, 
de xeito manual e semiautomático, relacionando o seu funcionamento coas 
condicións do proceso e as características do produto que se vaia obter. 

 

 CA5.1 Soldáronse pezas mediante soldadura branda mantendo a separación 
entre as pezas e prequentando a zona á temperatura axeitada. 

 CA5.6 Operouse seguindo as normas de seguridade aplicadas ás máquinas de 
soldar.  

 CA5.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual asociados aos 
procesos de soldadura. 

 CA5.8 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos canto a 
penetración, porosidade, homoxeneidade e resistencia. 

 CA5.9 Definíronse as técnicas para a detección dos defectos en soldadura. 

 

 X  RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental canto ao manexo de máquinas e equipamentos de soldadura, iden-
tificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os 
previr. 

 CA6.1 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, e máquinas de soldadura e proxección. 

 CA6.2 Identificáronse os elementos de seguridade das máquinas de soldar e os 
equipamentos de protección persoal (calzado, protección ocular e indumenta-
ria, etc.) que se deben empregar nas operacións de soldaxe. 

 CA6.3 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA6.4 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
cumpra adoptar na prevención e na execución das operacións de soldadura e 
proxección. 

 CA6.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 Cuestionario sobre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección ambiental no 
manexo de máquinas e equipamentos de sol-
dadura. 
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Nº Unidade didáctica 

7 Soldadura oxiacetilénica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, analizando 
o tipo de soldadura e os procedementos establecidos na folla de procesos. 

 CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos bordos. 
 

 Cuestionario sobre tipos de soldadura. 

 X  RA4 - Prepara equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica e eléctrica 
para a montaxe de elementos fixos, identificando os parámetros, os gases e os 
combustibles que haxa que regular e a súa relación coas características da 
unión que se vaia obter. 
 

 CA4.1 Identificouse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a corres-
pondente aos equipamentos de soldadura utilizados na fabricación mecánica. 

 CA4.2 Seleccionouse o equipamento de soldadura e os materiais de achega 
consonte o material base dos elementos que se vaian unir. 

 CA4.3 Efectuouse o axuste de parámetros dos equipamentos e a súa posta en 
servizo, tendo en conta as pezas que se vaian unir e os materiais de achega. 

 CA4.4 Reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os que se vaian 
proxectar.  

 CA4.5 Aplicouse a temperatura de prequecemento, considerando as caracte-
rísticas dos materiais e as súas especificacións técnicas. 

 Traballo sobre os tipos de unións non solda-
das. 

 X  RA5 - Opera con equipamentos de soldadura branda, oxiacetilénica e eléctrica, 
de xeito manual e semiautomático, relacionando o seu funcionamento coas 
condicións do proceso e as características do produto que se vaia obter. 

 

 CA5.1 Soldáronse pezas mediante soldadura branda mantendo a separación 
entre as pezas e prequentando a zona á temperatura axeitada. 

 CA5.6 Operouse seguindo as normas de seguridade aplicadas ás máquinas de 
soldar.  

 CA5.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual asociados aos 
procesos de soldadura. 

 CA5.8 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos canto a 
penetración, porosidade, homoxeneidade e resistencia. 

 CA5.9 Definíronse as técnicas para a detección dos defectos en soldadura. 
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 X  RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental canto ao manexo de máquinas e equipamentos de soldadura, iden-
tificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os 
previr. 

 CA6.1 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, e máquinas de soldadura e proxección. 

 CA6.2 Identificáronse os elementos de seguridade das máquinas de soldar e os 
equipamentos de protección persoal (calzado, protección ocular e indumenta-
ria, etc.) que se deben empregar nas operacións de soldaxe. 

 CA6.3 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA6.4 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
cumpra adoptar na prevención e na execución das operacións de soldadura e 
proxección. 

 CA6.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 Cuestionario sobre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección ambiental no 
manexo de máquinas e equipamentos de sol-
dadura. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporáselle mediante correo electrónico e durante a suspensión da actividade presencial, a realización de 
actividades de recuperación das avaliacións pendentes, nas que se indicará a súa temporalización, e que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria.  
As mencionadas actividades de recuperación consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas 
que se garantirá a adquisición das aprendizaxes imprescindibles. 
A cualificación das actividades de recuperación será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para consideralas superadas.  
 
O alumnado que teña as actividades de recuperación superadas aprobará o módulo.  
A cualificación final do módulo obterase facendo a media aritmética (redondeada ao número enteiro máis próximo), sobre as puntuacións obtidas en cada avaliación xa superada e/ou as puntuacións obtidas nas actividades de 
recuperación superadas, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
De faceren actividades de reforzo ou ampliación consignaranse na cualificación final do módulo de igual xeito, cando beneficie ao alumnado, que no apartado 5, epígrafe 1. 
 
O alumnado que teña actividades de recuperación non superadas, implicará ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, que sempre será antes da finalización 
do curso e antes da avaliación ordinaria. 
No apartado 6. desta adaptación da programación, detállanse os criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) para a realización da proba presencial (teórico-práctica) ou telemática (teórica). 
A cualificación da proba será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
 
A imposibilidade de facer a proba presencial ou telemática, será substituída pola realización de traballos ou actividades similares ás actividades de recuperación, e que sempre se entregarán por medio de correo electrónico antes 
da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria. 
A cualificación destas actividades será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para aprobar o módulo. 



 

 

Páxina 13 de 13 

 

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

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua e ao igual que o resto de alumnado, proporáselle mediante correo electrónico e durante a suspensión da actividade presencial, a realización de actividades de recupera-
ción, nas que se indicará a súa temporalización, e que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria.  
As mencionadas actividades de recuperación consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas 
que se garantirá a adquisición das aprendizaxes imprescindibles. 
 
A realización das actividades de recuperación non eximirá ao alumando dunha proba presencial ou telemática (en función da situación sanitaria), que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria, 
pero si se terá en conta unha avaliación positiva das mesmas na mencionada proba. 
No apartado 6. desta adaptación da programación, detállanse os criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) para a realización da proba presencial (teórico-práctica) ou telemática (teórica). 
A cualificación da proba será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
 
A imposibilidade de facer a proba presencial ou telemática, será substituída pola realización de traballos ou actividades similares ás actividades de recuperación, e que sempre se entregarán por medio de correo electrónico antes 
da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria. 
A cualificación destas actividades será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para aprobar o módulo. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

No presente módulo para o curso 2019-2020 ningún alumno presentou carencias que lle impediran seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, tal e como se reflectiu no documento "Avaliación Inicial" feito na "Xunta de 
Avaliación Inicial", e tendo en conta ademais, as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente nas que non se mencionou que teñan necesidades educativas especiais. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMIMA03 Mantemento electromecánico 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0954 Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral - ordinario DUAL B 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

PILAR GARCÍA DIEZ 

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) (NON APLICABLE) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
A programación didáctica do módulo MONTAXE E MANTEMENTO ELÉCTRICO -ELECTRÓNICO en modalidade dual, asigna 73.5 sesións para impartir no centro educativo por parte desta docente. 
O número de sesións permitiu impartir todos os resultados de aprendizaxe nos dous primeiros trimestres, por tanto a docencia non está afectada pola alerta sanitaria. 
Por tanto os contidos mínimos esixibles e os criterios de cualificación correspóndense cos detallados na programación didáctica realizada ao principio de curso e son os seguintes: 
 
O currículo do CM de Mantemento Electromecánico establece os contidos básicos que se tratan en cada unha das unidades formativas do módulo e se detallan no apartado 3b. 
Estes contidos serán os exixibles para a avaliación positiva do módulo. 
En cada unidade didáctica se detallan os criterios de avaliación utilizados e os resultados de aprendizaxe acadados cos contidos desenrolados nela. 
Establécense como mínimos exixibles os CA (criterios de cualificación) sinalados no apartado 4.c polo que para acadar a avaliación positiva no módulo compre ter acado unha avaliación positiva en cada un deles. 
Como criterio xeral de cualificación establécese que se considerará acadado un CA (criterio de avaliación) cando a resposta do alumno segundo o instrumento de avaliación definido no apartado 4.c., referida a dito CA, sexa avalia-
da positivamente. 
 
Particularmente para cada unidade formativa o alumno deberá ser capaz de: 
-Unidade formativa 1: MONTAXE E MANTEMENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS: 
    - Recoñecer o funcionamento das máquinas eléctricas. 
    - Identificar a aplicación das máquinas eléctricas. 
    - Determinar as características das máquinas eléctricas. 
    - Montar e mantén máquinas eléctricas rotativas. 
    - Ensamblar os elementos das máquinas eléctricas rotativas e realizar a conexión. 
    - Verificar o funcionamento das máquinas eléctricas rotativas. 
    - Identificar as características dos transformadores. 
    - Realizar a conexión de transformadores e verificar o seu funcionamento mediante cálculos. 
    - Axustar sistemas de arranque, control de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua. 
    - Configurar os equipamentos de regulación e control de motores eléctricos. 
- Unidade formativa 2: MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL BASEADOS EN TECNOLOXÍA PROGRAMADA: 
    - Montar e manter sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica. 
    - Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos con control programable. 
    - Montar e manter cadros eléctricos para maquinaria e equipamento industrial a partir da documentación técnica. 
    - Reparar as avarías detectadas en cadros eléctricos. 
   - Diagnosticar avarías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipamentos de medida e relacionando as causas coas disfuncións que as produce. 
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As unidades didácticas 1 e 3 con título "Formación na empresa" serán avaliadas pola persoa designada como titor na empresa, a partires das tarefas realizadas polo alumnado segundo esta programación. 
 
O resto de unidades didácticas serán avaliadas polo docente no centro educativo segundo os seguintes criterios: 
- Os contidos conceptuais, avaliados mediante probas escritas (definidos no apartado 4.c.): 40% da nota. 
- Os contidos procedimentais (montaxes prácticas, informes memorias) e contidos actitudinais (definidos no apartado 4.c como lista de cotexo ou táboa de observación): 60% da nota 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas (NON APLICABLE) 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

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

 
 
 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade (NON APLICABLE) 

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

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES DE FENE 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA03 CICLO MEDIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Módulo profesional

Código Nome

MP0955 MONTAXE E MANTEMENTO DE LIÑAS AUTOMATIZADAS

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

ORDINARIO DUAL B

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

MÓNICA SARMIENTO RODRÍGUEZ

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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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

2 Autómatas programables

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Integra PLC na montaxe dunha máquina, un equipamento ou
unha liña de produción automatizada para o seu control, conectán-
doo, adaptando e/ou elaborando sinxelos programas, e comproba e
mantén o seu funcionamento.

 CA1.1 - Obtívose información de diagramas funcionais, de secuencia,
de tempo

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.3 - Estableceuse a secuencia de movementos de sistemas
automáticos de manipulación.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.4 - Elaboráronse sinxelos programas de control. SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.5 - Verificouse o funcionamento dun sistema automático con-
trolado por un programa de PLC.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

 CA1.6 - Reguláronse e verificáronse as magnitudes das variables que
afectan un sistema automático manipulado e controlado por PLC.

SI SI Resolución de actividades e casos prácticos na
aula virtual.
Diario aula.

Nº Unidade didáctica

3 Robótica industrial

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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 RA2 - Integra un manipulador e/ou un robot na montaxe global
dunha máquina, un equipamento ou unha liña de produción auto-
matizada controlada por PLC, instalándoo, conectándoo e realizando
sinxelos programas para o seu funcionamento.

 CA2.1 - Obtívose información de planos, esquemas e listas de mate-
riais.

SI NON

  CA2.2 - Identificáronse os dispositivos e os compoñentes que
configuran os sistemas automáticos manipulados e/ou robotizados.

SI NON

  CA2.3 - Relacionáronse os símbolos que aparecen na documentación
cos elementos dos sistemas.

SI NON

  CA2.4 - Montáronse os elementos e as redes dos sistemas mecáni-
cos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control do mani-
pulador ou robot.

SI NON

  CA2.5 - Conectáronse os elementos e as redes dos sistemas mecáni-
cos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control do mani-
pulador ou robot.

SI NON

  CA2.6 - Elaboráronse programas sinxelos de control do manipulador
e/ou robot.

SI NON

Nº Unidade didáctica

7 Procesos auxiliares de producción

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Caracteriza os procesos auxiliares de produción ou fabrica-
ción, identificando e describindo as técnicas e os medios automáti-
cos para os realizar.

 CA2.1 - Identificáronse as técnicas de manipulación, transporte,
almacenamento, etc., que se utilizan en procesos de fabricación ou
produción tipo.

NON NON

 CA2.2 - Identificáronse os medios utilizados para a automatización
da alimentación de máquinas (robots, manipuladores, etc.).

NON NON

 CA2.3 - Diferenciáronse elementos estruturais, cadeas cinemáticas,
elementos de control, actuadores (motores) e captadores de infor-
mación.

NON NON
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 CA2.4 - Elaborouse a listaxe de medios necesarios. NON NON

 CA2.5 - Elaborouse o diagrama de fluxo de fabricación dun proceso
produtivo.

NON NON

 CA2.6 - Completáronse as fases de selección de materiais, alimen-
tación de máquinas, mecanizado, almacenaxe, etc.

NON NON
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos exixibles: Son os establecidos no RD 115/2013 do 4 de Xullo polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en mantemento electromecánico.

Instrumentos de avaliación:
- Diario de aula (papel/virtual): participación, revisión do material proporcionado polo docente e creación de material resultante das diferentes tarefas.
- Resolución de tarefas: compostas por unha ou varias actividades e supostos prácticos.

Criterios de cualificación. Valoración das actividades realizadas na aula virtual e do diario de aula
- Cualificación: 70%
- Cumprimento do prazo de entrega:10%
- Boa presentación, claridade dos contidos e elaboración do seu propio material (diario aula): 10%
- Realimentación, entrega das correccións propostas 10%
As tarefas copiadas por compañeiros  e/ou internet e entregadas como propias serán cualificadas con un 0

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO
Teranse en conta as cualificacións da primeira e segunda avaliación (media aritmética).

Á nota obtida anteriormente, no caso que sexa igual ou superior a 5, sumaráselle a cualificación obtida nas actividades realizadas na terceira avaliación dacordo co seguinte criterio:
- Cualificación de 5, sumará 0,15.
- Cualificación de 6, sumará 0,25.
- Cualificación de 7, sumará 0,35.
- Cualificación de 8, sumará 0,55.
- Cualificación de 9, sumará 0,75.
- Cualificación de 10, sumará 1.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Non hai ningún alumno con avaliacións pendentes

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

Non hai ningún alumno  con perda de dereito a avaliación continua
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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

Non se detectaron alumnos con necesidades específicas e que requiran dun reforzo educativo
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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES de FENE 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA03 CM Mantemento electromecánico

Módulo profesional

Código Nome

MP0953 Montaxe é mantemento mecánico

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-Ordinario Dual B

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

José A. Graña Vigo

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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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

03 Elementos de máquinas: Mecanismos.

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina os bloques funcionais de máquinas e equipamentos,
interpretando planos de elementos e conxuntos de máquinas e equipamen-
tos, diagramas de principio e esquemas de circuítos

 CA1.3 Definíronse as características xeométricas salientables dos elemen-
tos de cada bloque

Si Si TO1- Suposto práctico/teórico

  CA1.4 Determinouse a disposición espacial e a interrelación dos elementos
asociados a un bloque.

Si Si TO.2 - suposto práctico/teórico

  CA1.5 Definiuse correctamente a función de cada elemento reflectido na
documentación dentro do bloque funcional ao que pertenza.

Si Si TO.3 - suposto práctico/teórico

  CA1.6 Relacionáronse os posibles modos de funcionamento da instalación
co comportamento de cada un dos bloques funcionais que a constitúen.

Si Non PE.1 – proba escrita

 RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecáni-
cos e electromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técni-
ca de fábrica subministrada dos equipamentos

 CA2.1 Definiuse a secuencia de montaxe a partir da documentación técnica
pertinente ao suposto en cuestión (planos, procedementos e especifica-
cións).

Si Si TO.4 - suposto práctico/teórico

  CA2.4 Executouse a montaxe ou a desmontaxe do elemento consonte os
procedementos prescritos.

Si Non TO.5 - suposto práctico

  CA2.7 Axustáronse segundo especificacións os acoplamentos, as aliña-
cións, os movementos, etc.

Si Non TO.6 - suposto práctico

  CA2.8 Efectuáronse os traballos de limpeza e engraxamento dos elementos
mecánicos previos á posta en funcionamento da máquina.

Si Non TO.7 - suposto práctico

  CA2.10 Respectáronse as normas de seguridade, hixiene e ambientais
aplicables.

Si Non TO.8 - suposto práctico
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 RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado
funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de
referencia.

 CA3.4 Axustáronse axeitadamente os parámetros de operación das máqui-
nas-ferramenta e dos equipamentos de soldadura

Si Non TO.9 - suposto práctico

  CA3.5 Realizáronse os procesos de mecanizado previstos de acordo coas
especificacións.

Si Non TO.10 - suposto práctico

  CA3.9 Realizouse a posta en marcha da maquinaria de acordo coas especi-
ficacións.

Si Non TO.11 - suposto práctico

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

Debido o carácter excepcional da situación durante a ultima parte do curso, o 3º trimestre estará dirixido a conceptos teóricos e reforzo e recuperación dos xa vistos.

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:
Realizar traballos escritos propostos cun contido adecuado e cunha boa presentación e limpeza.
Acadar un mínimo dun 5 na media dos traballos semanais realizados.
Probas test telemáticas acadar alomenos un 5.

Criterios de cualificación:
Os alumnos que teñan aprobado o 2º trimestre, debido o carácter continuo do modulo, cara o 3º trimestre establecerase como norma xeral a nota da 2º avaliación, podendo esta ser mellorada cos traballos de reforzo e recupera-
ción realizados no terceiro trimestre.

Para os alumnos que teñan suspensos o 1º e 2º trimestre, deberán alcanzar o mínimo exixibles no 3º trimestre para acadar a avaliación positiva do curso.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

02 Ferramentas para a montaxe

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e elec-
tromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica subminis-
trada dos equipamentos.

 CA2.2 Seleccionáronse e organizáronse os utensilios, as ferramentas e os equipamen-
tos S 50 necesarios.

TO.1 - suposto práctico

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, os utensilios e os instrumen-
tos S 50 de medida axeitados.

TO.2 - suposto práctico

Nº Unidade didáctica

04 Metroloxía e verificación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e elec-
tromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica subminis-
trada dos equipamentos.

 CA2.3 Comprobáronse as características dos elementos que haxa que montar. TO.1 - suposto práctico

X   CA2.5 Verificouse o resultado final do proceso de acordo co indicado na documentación
técnica

TO.2 - suposto práctico

X   CA2.6 Empregáronse os equipamentos e os instrumentos de medida e verificación
axeitados.

TO.3 - suposto práctico

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.8 Verificouse a ausencia de defectos que poidan comprometer o posterior S 30
funcionamento das pezas fabricadas.

TO4 - suposto práctico
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Nº Unidade didáctica

05 Documentación Técnica.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e elec-
tromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica subminis-
trada dos equipamentos.

 CA2.1 Definiuse a secuencia de montaxe a partir da documentación técnica pertinente
ao S 18 suposto en cuestión (planos, procedementos e especificacións).

TO.1 – proba escrita

X   CA2.5 Verificouse o resultado final do proceso de acordo co indicado na documentación
S 18 técnica

TO.2 - suposto práctico

X   CA2.11 Cubriuse a documentación relativa ao traballo realizado. TO.3 - suposto práctico

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.1 Definiuse a secuencia de operacións para executar a partir das características do
S 12 traballo formulado.

TO.4- suposto escrita

X   CA3.4 Axustáronse axeitadamente os parámetros de operación das máquinas-
ferramenta e S 18 dos equipamentos de soldadura.

TO.5 - suposto práctico

X   CA3.5 Realizáronse os procesos de mecanizado previstos de acordo coas especifica-
cións.

TO.6 - suposto práctico

X   CA3.11 Actualizouse a documentación relativa á máquina, de xeito que reflicta os
cambios S 11 efectuados.

PE.1 – proba escrita
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Nº Unidade didáctica

06 Instalación de maquinaria. Parámetros

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e elec-
tromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica subminis-
trada dos equipamentos.

 CA2.8 Efectuáronse os traballos de limpeza e engraxamento dos elementos mecánicos
previos á posta en funcionamento da máquina.

TO.1 - suposto práctico

  CA2.9 Levouse a cabo a posta en marcha da máquina de acordo coas súas especifica-
cións de funcionamento.

TO.2 - suposto práctico

Nº Unidade didáctica

07 Unións fixas e desmontables

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.6 Preparáronse as pezas que haxa que unir, de xeito que faciliten a execución da
S 50 soldadura.

TO.1 - suposto práctico

X   CA3.7 Efectuáronse as unións soldadas previstas. TO.2 - suposto práctico

Nº Unidade didáctica

08 Prevención de riscos Laborais e ambientais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.10 Respectáronse as normas de seguridade e hixiene e ambientais. TO.1 - suposto práctico
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Nº Unidade didáctica

09 Debuxo Técnico

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Determina os bloques funcionais de máquinas e equipamentos, interpretando
planos de elementos e conxuntos de máquinas e equipamentos, diagramas de principio
e esquemas de circuítos

 CA1.1 Asociáronse as representacións e os símbolos normalizados empregados na
documentación técnica analizada cos elementos físicos que representan.

PE.1 - conxunto mecánico

X   CA1.2 Identificáronse as clases ou categorías dos elementos presentes. PE.2 - conxunto mecánico

X  RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da
máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia

 CA3.3 Trazáronse correctamente as pezas que se vaian mecanizar e marcáronselle os
puntos de referencia.

TO.1 - suposto práctico

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Deberán realizar os traballos e test propostos de reforzo durante o terceiro trimestre, para recuperar o módulo. Acadando de media un 5 alomenos.

No caso de que as condicións sanitarias o permintan:
Terán que repetir os traballos de taller, nos que non acadaron unha nota de 5, e tamén un exáme da parte de teoria non superada,asimesmo repetiran os traballos de debuxo nos que non acadaron unha nota mínima de 4.5.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Se as condicións o permiten realizarase un exame presencial:

- Test de 40 preguntas relacionadas coa materia impartida durante o curso.........................10% da nota
- Interpretación de planos de taller/croquizado dunha peza...............................................20%
- Realizar prácticas de medida,verificación e comprobación de elementos mecánicos..............15%
- Realizar o movemento alineado e nivelado dunha máquina do taller...................................20%
- Desmontaxe e montaxe dunha reductora pequena.........................................................15%
- Coñecemento das ferramentas usadas no montaxe e mantemento mecánico.......................10%.
- Identificar roscas,rodamientos e materiáis....................................................................10 %
Total 100

No caso de poder axeitar os exame de forma presencial é practica. Realizarase un exame teórico e con supostos prácticos, mediante videoconferencia é usando classrom.

- Exame de 30 preguntas cortas relacionadas coa materia impartida durante o curso.........................35% da nota
- Interpretación de planos de taller/croquizado dunha peza...............................................25%
- Describir lo proceso alineado e nivelado dunha máquina do taller...................................10%
- Descripcion do desmontaxe e montaxe dunha máquina dada.........................................................10%
- Coñecemento das ferramentas usadas no montaxe e mantemento mecánico.......................10%.
- Identificar roscas,rodamientos e materiáis....................................................................10 %

Total 100

*Nos dous casos terase en conta positivamente o traballo realizado e actitude mostrada no terceiros trimestre, para a consecución final do módulo.
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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

Tratarase de darlle unha atención máis personalizada,a hora de realizar os traballos, tanto teóricos ,coma *practicos*.
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Formación profesional

Programación das actividades asociadas á contorna
laboral

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES de Fene 2019/2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA03 Mantemento electromecánico

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-Ordinario Presencial A

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo)

Nome e apelidos

Jose A. Graña Vigo

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización
As actividades asociadas á contorna laboral consistirán na realización dun proxecto, programa ou plan recollido nun documento, que ten por
finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables da competencia xeral, e as competencias profesionais, persoais e sociais
integradas no perfil profesional, e desenvolvidas nos restantes módulos do título ou programa formativo, partindo dos resultados de aprendizaxe e
dos criterios de avaliación do módulo de FCT.

Especificacións das actividades a realizar
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo)

Tema relacionado cun ou varios módulos pertencentes os CM Mantemento electromecánico, contextualizado na entorna laboral. A
multidiciplinariedade da formación fai posible pantexar a actividade desde moitos puntos de vista, polo que o alumno debera abordar o traballo
escollendo unha temática que reflexe os coñecementos adquiridos nos diferentes módulos.

O traballo debera conter os seguintes 4 punto, en función da temática elixida polo alumno, incluirá os subapartados máis axeitados e poderá
engadir os que considere necesario:

1. Introdución. Descrición das características dos sectores produtivos integrados no perfil profesional do ciclo ou programa.
a. Características específicas dos sectores económicos vinculados en relación coa súa contorna económica.
b. Estrutura e dimensión das empresas ou actividades produtivas.
c. Ocupacións ou postos de traballo máis representativos.
d. Evolución na formación dos/das traballadores/as en relación aos cambios tecnolóxicos e de planificación no sector.
e. Influencia da tecnoloxía dixital nas empresas.
f. Determinación dos puntos fortes e débiles do sector ou dos sectores produtivos.

2. Obxecto. Identificación das necesidades dos sectores produtivos en relación co proxecto seleccionado. Poderá incluír:
a. Identificación dos produtos ou servizos máis demandados no ámbito desa actividade económica.
b. Selección de posibles oportunidades para o desenvolvemento futuro das actividades produtivas do sector ou dos sectores.
c. Indicación de se o proxecto trata de resolver unha necesidade detectada ou se centra nunha actividade propia do sector.
d. Proposta dalgunha innovación, novos produtos ou servizos, ou forma de ofrecelos.
e. Planificación dos recursos necesarios para acometer o plan.
f. Valoración da viabilidade técnica, legal e económica do proxecto formulado (só nos ciclos de grao medio).
g. Xustificación do proxecto seleccionado.

3. Desenvolvemento. Dependendo da temática que se trate, poderá incluír:
a. Definición e elaboración, de ser o caso, da documentación necesaria para o proxecto.
b. Identificación da necesidade de autorización ou permisos para as actividades planificadas.
c. Coordinación da execución con outros equipos de traballo.
d. Planificación e control dos procesos ou dos servizos.
e. Secuenciación das actividades que se vaian desenvolver.
f. Identificación dos principais riscos laborais asociados á actividade e da súa solución.
g. Recoñecemento dos dereitos e das obrigas de empresarios/as e traballadores/as en relación coa seguridade e a saúde

laboral.
h. Plan de igualdade entre homes e mulleres.
i. Aplicación de medidas en relación ao respecto polo ambiente.
j. Establecemento dos mecanismos de seguimento e control da execución do proxecto.ç
k. Deseño dos mecanismos de corrección de posibles erros e desviacións.

4. Conclusións finais.
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Valorase o reflexo no traballo por parte do alumno dos seguintes aspectos.

1. Creatividade, autonomía e iniciativa persoal, espírito crítico e capacidade de innovación nos procesos realizados.

2. Inclusión de elementos transversais do currículo dos ciclos ou dos programas formativos:

a) Respecto polo ambiente.

b) Igualdade efectiva entre homes e mulleres.

c) Prevención de riscos profesionais.

d) Non discriminación por ningunha condición ou circunstancia persoal nin social, nomeadamente en relación cos dereitos das per-
soas con discapacidade, etc.

3. Tratamento de:

a) Responsabilidade social e a súa conciliación cos obxectivos do desenvolvemento sustentable.

b) Economía circular.

c) Economía social.

d) Desenvolvemento de aspectos que incidan na mellora das desigualdades demográficas existentes en Galicia ou que impulsen a
Galicia rural.

4. Uso das TIC.

5. Utilización de:

a) Documentación teórica auxiliar: bibliografía, planos, manuais de uso, guías, páxinas web de referencia, apuntamentos bre-
ves e lexislación.

b) Distintos soportes documentais: vídeos, presentacións, elementos multimedia, etc.

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e
participación do profesorado

Escoller e plantexar un traballo cunha temática axeitada a os estudos realizados.
Xustificar e defender debidamente a proposta.
Desenvolver o proxecto seguindo as pautas indicadas polo profesorado.
Establecer e consensuar as entregas parciais e finais.
Seguimento do proceso de evolución do traballo semanal, con dispoñibilidade telemática diaria se é preciso.

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar
polo alumnado

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo)

Escoller e plantexar un traballo cunha temática axeitada a os estudos realizados. (Individual)
Contextualizar a proposta na entorna laboral. (Individual)
Desenvolver o proxecto técnico e teórico. (Individual)
Xustificar e defender debidamente a proposta. (Individual)
Asistir as tutorías marcadas.(Individual e grupal)
Participar nas tutorías grupais.(Individual e grupal)
Realizar as entregas parciais e finais en hora. (Individual)
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Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de
comunicación.

Mércores 18:00 posta en común dos avances nos respectivos traballos dos alumnos. (consensuadas con alumnos)

Entre Xoves e Venres titorías individualizadas en función da dispoñibilidade do alumno.

Canles comunicación:
 Videoconferencia(Google meet)
 Classroom.
 WhatsApp

Prazo e formato de entrega das actividades
Entregas semanais do avance: os Mércores. (Podendo adaptarse e consensuar cos alumnos)
Entrega final: 15 Xuño.

Indicacións sobre o formato do documento (word, drive, indesign....):
o Extensión: 20-40 paxinas.
o Márxenes: 2,54 cm.
o Fonte: Calibri .
o Tamaño de fonte: 12.
o Interlineado: 2.
o Texto xustificado a ambos lados.
o Numeración: parte inferior dereita.
o Imaxes y táboas con lenda.

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de
cualificación

Mínimos esixibles:

- Acadar un 5 de nota.
- Tema axeitado a formación(relación cos estudos).
- Adecuación do traballo os puntos esenciais establecidos na especificación.
- Entregas parciais e final en hora.
- Actitude cara o traballo positiva.
- Boa comunicación.

Criterios de cualificación:

- Primeira entrega (1. Introdución e contexto). 20%
- Segunda entrega (2. Obxeto).20%
- Terceira entrega (3. Desenvolvemento). 40%
- Cuarta entrega (4. Conclusións). 10%
- Orden e limpeza.10%

Total 100%

*Seguindo as pautas do módulo FCT de cualificación Apto/Non Apto:

Apto – apartir do 50%.
Non Apto – menos do 50%.
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