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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 Soldaxes especiais en atmosfera natural

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Organiza o seu traballo na execución da soldadura por resistencia
eléctrica e na proxección por oxigás, para o que analiza a folla de
procesos ou o procedemento correspondente, e elabora a docu-
mentación necesaria.

 Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equi-
pamentos.

 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.
 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.
 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada

actividade.
 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada

operación.

NON NON

.

 Prepara os equipamentos de soldaxe por resistencia, así como os de
proxección por oxigás, e identifica os parámetros, os gases e os
combustibles que se deban regular en relación coas características
do produto que se queira obter.

 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

 Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
sobre os que se vaia proxectar.

 Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar e proxectar.

 Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento conside-
rando as características do material ou as especificacións técnicas.

 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.
 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

NON NON
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 Opera con equipamentos de soldaxe por resistencia, así como os de
proxección por oxigás de forma manual, tendo en conta a relación
entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as caracte-
rísticas do produto final.

 Describíronse os procedementos característicos de soldaxe e pro-
xección.

 Introducíronse os parámetros de soldaxe ou proxección nos equi-
pamentos

 Comprobouse que as soldaduras, as proxeccións e a peza obtida se
axusten ao especificado na documentación técnica.

 Identificáronse os defectos da soldadura
 Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas corres-

pondentes.
 Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipa-

mento, ás condicións, aos parámetros de soldaxe ou de proxección,
e ao material base.

 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e a técnica operatoria.

 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.

SI SI

Probas, test e exercicios teóricos
que serán feitos de forma telemá-
tica.
Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado para
realizar tarefas ou probas pre-
senciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

 Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de
soldaxe por resistencia eléctrica e proxección, así como os seus ac-
cesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura e proxección.

 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección am-

biental.
 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a

trazabilidade das operacións de mantemento.
 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel

nos tempos establecidos.

SI SI

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas
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 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte.

 Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as nor-
mas de seguridade.

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, máquinas de soldadura e proxec-
ción.

 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (protec-
cións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.)
que se deben empregar nas operacións de soldadura

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

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

 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos

como primeiro factor de prevención de riscos.

Si SI

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Realización en tempo e forma dos exercicios, probas e test encomendados.
Esixirase un mínimo de calidade sendo preciso como mínimo un 5 nas probas e test.

Criterios de cualificación:

- O alumnado que superou a primeira e segunda avaliación poderá subir ata 1 punto a nota media das avaliacións anteriores. Isto dependerá da entrega de todos os traballos solicitados e da calidade  dos mesmos.

- Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Poderán recuperar con un 5 se entrega en tempo e forma TODOS os traballos solicitados.
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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 Soldadura por arco con electrodos revestidos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Organiza o seu traballo na execución da soldadura e na recarga, para o que
analiza a folla de procesos ou o procedemento correspondente, e elabora a
documentación necesaria.

 Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipamentos.
 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.
 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.
 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas
x  Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o que

identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas características
do produto que se queira obter.

 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función
das características da operación.

 Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas funcións e os
materiais para soldar e recargar.

 Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe e a recarga.
 Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento considerando as

características do material ou as especificacións técnicas.
 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
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x  Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a relación
entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as características do
produto final.

 Describíronse os procedementos característicos de soldaxe e recarga.
 Introducíronse os parámetros de soldaxe nos equipamentos.
 Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias para execu-

tar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velocidade de
arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

 Identificáronse os defectos da soldadura.
 Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas correspondentes.
 Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento, ás

condicións, aos parámetros de soldaxe e ao material base.
 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipamentos, os

parámetros e a técnica operatoria.

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

x  Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe, e os
seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas,
máquinas e equipamentos de soldadura .

 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte os

procedementos.
 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte os

procedementos.
 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilida-

de das operacións de mantemento.
 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos

tempos establecidos.

x x  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
 Prevención de riscos laborais nas operacións de soldadura e proxección.
 Factores físicos do contorno de traballo
 Factores químicos do contorno de traballo
 Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de soldadura e proxección.
 Equipamentos de protección individual.
 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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Nº Unidade didáctica

2 Soldadura oxigás

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Organiza o seu traballo na execución da soldadura oxiacetilénica branda e
forte, para o que analiza a folla de procesos ou o procedemento correspon-
dente, e elabora a documentación necesaria.

 Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipamentos.
 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.
 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.
 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación. Probas, test e exercicios teóricos que

serán feitos de forma telemática.
Si a situación sanitaria(debido a o

COVID-19) o permite, o alumnado poderá
ser convocado para realizar tarefas ou

probas presenciais que poderán substituir
as tarefas telématicas

x  Prepara os equipamentos e os materiais de soldadura oxiacetilénica branda e
forte, e identifica os parámetros, os gases e os combustibles que se deban re-
gular en relación coas características do produto que se queira obter.

 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función
das características da operación.

 Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os
que se vaia soldar.

 Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas funcións e os
materiais para soldar.

 Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as dimen-
sións dos materiais e o procedemento de soldaxe.

 Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe.
 Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento considerando as

características do material ou as especificacións técnicas.
 Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxeición e un

apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.
 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas
 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
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x  Opera con equipamentos de soldadura oxiacetilénica branda e forte tendo en
conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as ca-
racterísticas do produto final.

 Describíronse os procedementos característicos de soldaxe.
 Introducíronse os parámetros de soldaxe, nos equipamentos.
 Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias para execu-

tar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velocidade de
arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

 Identificáronse os defectos da soldadura.
 Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas correspondentes.
 Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento, ás

condicións, aos parámetros de soldaxe, e ao material de achega como base.
 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipamentos, os

parámetros e a técnica operatoria.
 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

x  Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe e os
seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas,
máquinas e equipamentos de soldadura.

 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte os

procedementos.
 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilida-

de das operacións de mantemento.
 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos

tempos establecidos.
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x  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, útiles, equipos e medios de transporte.

 Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas de
seguridade.

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de
materiais, ferramentas e equipamentos de soldadura.

 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alar-
mas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de soldadura.

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

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cum-
pra adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura.

 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primei-

ro factor de prevención de riscos

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No terceiro trimestre usaranse medios telemáticos para a comunicación entre o alumnado e os profesores de ditas materias, para asi poder desenvolver as actividades de recupera-
ción,repaso e reforzo, como a posible ampliación das aprendizaxes anteriores.
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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 non é posible unha proba presencial, poderá ser convocado a unha proba telemática, aínda que tamén, esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou activida-
des que permitan unha avaliación obxectiva, tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as ensinanza

8. Medidas de atención á diversidade

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

Segundo o  curriculum. Os alumnos/as que durante o transcurso do curso non cumpran coas expectativas marcadas polo profesor, este realizara unha atención mais individual izada co
alumno/a, ou alumnos/as, esta atención incluíra os seguintes apartados:

o Atención mais individualizada.
o Traballos mais fáciles da adquirir polo alumno/a.
o Traballo en equipo con aqueles alumnos/as mais avanzados/as.

Estas accións  nunca influirán nos contidos mínimos esixidos na programación.
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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

6 Desenvolvemento de tubaxes con elementos mecánicos e térmicos.

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do trazado, corte e
conformación, e describe a secuencia das operacións.

 CA1.1 Estableceuse a secuencia das operacións de preparación
das máquinas en función das características do proceso
 CA1.2 Identificáronse as ferramentas CA 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7

SI SI  -Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.

RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar,
cortar e conformar perfís e tubaxes, e define as súas funcións en
relación coas formas ou as pezas que se queiran obter.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferra-
mentas, os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte
ou a conformación que se realice. CA 2.3,2.4,2.5,2.6,2.7, 2.8

SI SI

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e intersec-
cións sobre perfís comerciais e tubos, e determina as formas que
se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

 CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das
formas e as dimensións dos desenvolvementos xeométricos que
se deban obter. CA 3.2, 3.3,3.4,3.5,3.6

SI SI

RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico
convencionais en perfís e tubaxes, e identifica os parámetros para
controlar en relación co produto que cumpra obter.

 CA4.1 Seleccionáronse os procedementos de corte térmico en
función dos resultados que se pretenda obter.CA
4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9.

SI SI

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en
perfís e tubaxes, tanto convencionais como de control numérico, e
identifica os parámetros para controlar en relación co produto que
se deba obter.

 CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico en
función dos resultados que se pretenda obter.CA 5.2,5.3,5.4,5,5,
5.6,5.7,5.8,5.9.

SI NON

RA7 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación
térmica en perfís e tubaxes, e recoñece os parámetros para
controlar en relación co produto que se queira obter.

 CA7.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e
conformación térmica en función dos resultados que se pretenda
obter CA 7.2,7.3,7.4,7,5, 7.6,7.7,7.8,7.9.

SI SI en parte

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación
mecánica en perfís e tubaxes, tanto convencionais como de
control numérico, e identifica os parámetros para controlar en
relación co produto que se queira obter.

 CA8.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e
conformación mecánica en función dos resultados que se pre-
tenda obter. CA 8.2,8.3,8.4,8,5, 8.6,8.7,8.8.

SI NON

RA9 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas-
ferramenta e os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

 CA9.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro
nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos. CA 9.2,9.3,9.4,
9,5, 9.6,9.7.

SI SI



RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as
medidas e os equipamentos

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a
manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e me-
dios de transporte. CA 10.2,10.3,10.4,10,5, 10.6,10.7,10.8.

SI SI

Nº Unidade didáctica

7 Desenvolvemento de perfís con elementos mecánicos e térmicos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do trazado, corte e
conformación, e describe a secuencia das operacións.

 CA1.1 Estableceuse a secuencia das operacións de prepara-
ción das máquinas en función das características do proceso

 CA1.2 Identificáronse as ferramentas CA 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7

SI SI  --Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.

RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar,
cortar e conformar perfís e tubaxes, e define as súas funcións en
relación coas formas ou as pezas que se queiran obter.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as
ferramentas, os patróns e os útiles necesarios para o trazado,
o corte ou a conformación que se realice. CA
2.3,2.4,2.5,2.6,2.7, 2.8

SI SI

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e inter-
seccións sobre perfís comerciais e tubos, e determina as formas
que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

 CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das
formas e as dimensións dos desenvolvementos xeométricos
que se deban obter. CA 3.2, 3.3,3.4,3.5,3.6

SI SI

RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico
convencionais en perfís e tubaxes, e identifica os parámetros
para controlar en relación co produto que cumpra obter.

 CA4.1 Seleccionáronse os procedementos de corte térmico en
función dos resultados que se pretenda obter.CA
4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9.

SI SI en parte

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico
en perfís e tubaxes, tanto convencionais como de control numé-
rico, e identifica os parámetros para controlar en relación co
produto que se deba obter.

 CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico
en función dos resultados que se pretenda obter.CA
5.2,5.3,5.4,5,5, 5.6,5.7,5.8,5.9.

SI SI en parte

RA6 - Opera con equipamentos e máquinas de punzonamento
en perfís e tubaxes, tanto convencionais como de control numé-
rico, e identifica os parámetros para controlar en relación co
produto que cumpra obter.

 CA6.1 Seleccionáronse os procedementos de punzonamento
en función dos resultados que se pretenda obter.CA
6.2,6.3,6.4,6,5, 6.6,6.6,6.8,6.9.

SI NON

RA7 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación
térmica en perfís e tubaxes, e recoñece os parámetros para
controlar en relación co produto que se queira obter.

 CA7.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento
e conformación térmica en función dos resultados que se pre-
tenda obter CA 7.2,7.3,7.4,7,5, 7.6,7.7,7.8,7.9.

SI SI en parte

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación
mecánica en perfís e tubaxes, tanto convencionais como de
control numérico, e identifica os parámetros para controlar en
relación co produto que se queira obter.

 CA8.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento
e conformación mecánica en función dos resultados que se
pretenda obter. CA 8.2,8.3,8.4,8,5, 8.6,8.7,8.8.

SI NON



RA9 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas-
ferramenta e os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

 CA9.1 Describíronse as operacións de mantemento de primei-
ro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos. CA
9.2,9.3,9.4, 9,5, 9.6,9.7.

SI SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como
as medidas e os equipamentos

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón
a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e
medios de transporte. CA 10.2,10.3,10.4,10,5, 10.6,10.7,10.8.

SI SI

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos esixibles
UF1 Trazado, corte e conformación en chapa.
- Relación dos procesos de trazado, corte e conformación cos traballos de construcións metálicas
- Organización das máquinas e os medios baseados nos procesos de trazado, corte e conformación.
- Organización das medidas de prevención e de tratamento de residuos. Calidade: normativa e catálogos
UF2 Trazado, corte e conformación en perfís e tubaxes.
- Debuxo de desenvolvementos e interseccións de caldeiraría en chapa, tubaxes, patróns, útiles e perfís.
- Marcaxe para a identificación de chapas, perfís, tubaxes e elementos
- Variables do proceso de fabricación a ter en conta no trazado
- Deformacións producidas no proceso construtivo e a súa consideración no trazado



6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

2 Desenvolvemento de figuras xeométricas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do trazado, o corte e a confor-
mación, e describe a secuencia das operacións.

 CA1.6 Identificáronse os equipamentos de protección individual para
cada actividade. CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter
en conta en cada operación.

 -Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.

RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar, cortar e
conformar chapas, e define as súas funcións en relación coas formas ou as
pezas que se queiran obter.

 CA2.1 Identificouse o material en función das súas dimensións e da súa
calidade, segundo as instrucións de traballo. CA2.2 Identificáronse as
máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os patróns e os útiles ne-
cesarios para o trazado, o corte ou a conformación que se realice.

 CA2.3 Definíronse os materiais, as formas e as dimensións dos patróns
e dos útiles en función do proceso de fabricación que se vaia empregar.

 CA2.4 Definíronse as funcións especificas de cada máquina ou equi-
pamento. CA2.8 Interpretáronse as pautas de control para ter en conta
en cada operación CA2.9 Mantívose a área de traballo co grao axeitado
de orde e limpeza. CA2.10 Actuouse con rapidez en situacións proble-
máticas

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións
sobre chapas, e determina as formas que se poden construír, aplicando as
técnicas de trazado.

 CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e
as dimensións dos desenvolvementos xeométricos que se deban obter.
CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolve-
mentos de formas xeométricas.sobre ás os desenvolvementos realiza-
dos na aula e dos realizados no taller

 •CA3.3 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos
en cada caso. - Sobre ás os desenvolvementos realizados na aula e
dos realizados no taller

 CA3.4 Deducíronse as correccións necesarias no trazado en función
das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso cons-
trutivo.Sobre ás os desenvolvementos realizados na aula e dos realiza-
dos no taller•

 CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a
preparación de bordos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máxi-
mo aproveitamento do material.

 CA3.6 Verificouse que os trazados e as marcaxes que se realizaran
cumpran as especificacións definidas.



RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en chapa,
tanto convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros
para controlar en relación co produto que se deba obter.

 CA5.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregado

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e confor-
mación. CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acciden-
tes na manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e
conformación. CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade das
máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equi-
pamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumen-
taria, etc.) que se deben empregar nas operacións de trazado, corte e
conformado

 CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e má-
quinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

 CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deban adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de trazado, corte e conformación.

 • CA10.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno am-
biental. •

 CA10.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

3 Desenvolvemento de trazados con elementos de corte e figurado manuais, semiautomáticos en chapa.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do trazado, corte e conforma-
ción, e describe a secuencia das operacións.

 CA1.1 Estableceuse a secuencia das operacións de preparación das
máquinas en función das características do proceso CA1.2 Identificá-
ronse as ferramentas CA1.3 Relacionáronse as necesidades de mate-
riais e de recursos en cada etapa. •

 CA1.4 Explicáronse as medidas de seguridade esixibles no uso dos
equipamentos de mecanizado.

 CA1.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos
 CA1.6 Identificáronse os equipamentos de protección individual para

cada actividade CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter
en conta en cada operación.

 -Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.



RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar, cortar e
conformar trazar, cortar e conformar chapas, e define as súas funcións en
relación coas formas ou as pezas que se queiran obter.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte ou a conforma-
ción que se realice.

 CA2.1 Identificouse o material en función das súas dimensións e da súa
calidade, segundo as instrucións de traballo.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte ou a conforma-
ción que se realice.

 CA2.3 Definíronse os materiais, as formas e as dimensións dos patróns
e dos útiles en función do proceso de fabricación que se vaia empregar.

 CA2.4 Definíronse as funcións especificas de cada máquina ou equi-
pamento.

 CA2.7 Montáronse e axustáronse os útiles de corte segundo especifica-
cións do proceso.

 CA2.8 Interpretáronse as pautas de control para ter en conta en cada
operación.

 CA2.9 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
 CA2.10 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións
sobre trazar, cortar e conformar chapas, e determina as formas que se
poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

 CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e
as dimensións dos desenvolvementos xeométricos que se deban obter.
CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e
as dimensións dos desenvolvementos xeométricos que se deban obter.

 CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolve-
mentos de formas xeométricas.

 CA3.3 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos
en cada caso.

 CA3.4 Deducíronse as correccións necesarias no trazado en función
das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso cons-
trutivo.

 CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a
preparación de bordos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máxi-
mo aproveitamento do material.

 CA3.6 Verificouse que os trazados e as marcaxes que se realizaran
cumpran as especificacións definidas

RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico convencio-
nais trazar, cortar e conformar chapas, e identifica os parámetros para
controlar en relación co produto que cumpra obter.

 CA4.1 Seleccionáronse os procedementos de corte térmico en función
dos resultados que se pretenda obter. CA4.1 Seleccionáronse os pro-
cedementos de corte térmico en función dos resultados que se pretenda
obter.

 CA4.2 Introducíronse os parámetros do proceso nas máquinas. CA4.3
Operouse cos equipamentos e cos medios para cortar chapa, e obtivé-
ronse as formas e as dimensións coa calidade requirida e cumprindo as
normas de uso.



 CA4.4 Aplicáronse as técnicas de corte térmico de elementos de cons-
trucións metálicas.

 CA4.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o
caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de CN.

 CA4.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.

 CA4.7 Describíronse as deformacións que se producen ao aplicar técni-
cas de corte en chapa.

 CA4.8 Identificáronse os defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas. •

 CA4.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregado.

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en trazar,
cortar e conformar chapas, tanto convencionais como de control numéri-
co, e identifica os parámetros para controlar en relación co produto que se
deba obter.

 CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico en fun-
ción dos resultados que se pretenda obter. CA5.2 Introducíronse os pa-
rámetros do proceso nas máquinas.

 CA5.3 Operouse cos equipamentos e cos medios para cortar chapa, e
obtivéronse as formas e as dimensións coa calidade requirida e cum-
prindo as normas de uso. CA5.4 Aplicáronse as técnicas de corte me-
cánico de elementos de construcións metálicas.

 CA5.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o
caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de control numérico.

 CA5.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.

 CA5.7 Describíronse as deformacións que se producen ao aplicar técni-
cas de corte en chapa.

 CA5.8 Identificáronse os defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas.

 CA5.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregado

RA7 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación térmica en
chapas, e recoñece os parámetros para controlar en relación co produto
que se queira obter.

 CA7.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e con-
formación térmica en función dos resultados que se pretenda obter obti-
véronse as formas e as dimensións coa calidade requirida, cumprindo
as normas de uso.

 CA7.3 Introducíronse os parámetros do proceso nas máquinas
 CA7.4 Aplicáronse as técnicas de conformación térmica en chapas. •
 CA7.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o

caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de control numérico.

 CA7.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.

 • CA7.7 Describíronse as deformacións que se producen ao aplicar
técnicas de liñas e puntos de calor a distintos elementos.



 • CA7.8 Identificáronse defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas. CA7.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o ma-
terial e o equipamento empregados.

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica
en chapas, tanto convencionais como de control numérico, e identifica os
parámetros para controlar en relación co produto que se queira obter.

 CA8.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e con-
formación mecánica en función dos resultados que se pretenda obter.
CA8.2 Operouse cos equipamentos e cos medios para conformar me-
canicamente chapas, e obtivéronse as formas e as dimensións coa cali-
dade requirida, cumprindo as normas de uso.

 • CA8.3 Introducíronse os parámetros do proceso nas máquinas. •
 CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. •

CA8.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o ca-
so, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta ou
o programa de control numérico.

 CA8.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.

 CA8.7 Identificáronse defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas.

 CA8.8 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregado

RA9 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas-ferramenta e
os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

 CA9.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos. CA9.2 Localizáronse os ele-
mentos sobre os que cumpra actuar.

 CA9.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples
consonte o procedemento.

 • CA9.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes..
 CA9.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección

ambiental.
 CA9.6 Rexistráronse os controis e as revisións que se efectuaran para

asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.
 CA9.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro

nivel nos tempos establecidos.

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a mani-
pulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte. CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a
manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de
seguridade.

 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e confor-
mación.CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade das máqui-
nas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de trazado, corte e con-
formadoCA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas



e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das.• CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protec-
ción persoal que se deban adoptar na preparación e na execución das
operacións de trazado, corte e conformación.

 CA10.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambien-
tal. CA10.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

4 Desenvolvemento de trazados con elementos de corte automáticos e figurado semiautomático en chapa.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do trazado, corte e conforma-
ción, e describe a secuencia das operacións.

 CA1.1 Estableceuse a secuencia das operacións de preparación das
máquinas en función das características do proceso CA1.2 Identificá-
ronse as ferramentas CA1.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e
os soportes de fixación de pezas.

 CA1.3 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos en
cada etapa.

 CA1.4 Explicáronse as medidas de seguridade esixibles no uso dos
equipamentos de mecanizado.

 CA1.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
 CA1.6 Identificáronse os equipamentos de protección individual para

cada actividade.
 CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en

cada operación.

 -Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.

RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar, cortar e
conformar trazar, cortar e conformar chapas, e define as súas funcións en
relación coas formas ou as pezas que se queiran obter.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte ou a conforma-
ción que se realice. CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamen-
tos, as ferramentas, os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o
corte ou a conformación que se realice.

 CA2.3 Definíronse os materiais, as formas e as dimensións dos patróns
e dos útiles en función do proceso de fabricación que se vaia empregar.

 CA2.4 Definíronse as funcións especificas de cada máquina ou equi-
pamento. CA2.5 Programáronse máquinas de CNC segundo as especi-
ficacións do proceso, para S 2 obter as formas ou a peza requirida.

 CA2.6 Verificouse por simulación en baleiro a correcta execución do
programa CNC. OU.1 - Sobre a destreza que demostre o alumnado no
manexo da máquina de cnc•CA2.7 Montáronse e axustáronse os útiles
de corte segundo especificacións do proceso.

 CA2.8 Interpretáronse as pautas de control para ter en conta en cada
operación.

 CA2.9 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
 CA2.10 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas



RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico convencio-
nais trazar, cortar e conformar chapas, e identifica os parámetros para
controlar en relación co produto que cumpra obter.

 CA4.1 Seleccionáronse os procedementos de corte térmico en función
dos resultados que se pretenda obter. CA4.2 Introducíronse os paráme-
tros do proceso nas máquinas. CA4.3 Operouse cos equipamentos e
cos medios para cortar chapa, e obtivéronse as formas e as dimensións
coa calidade requirida e cumprindo as normas de uso.

 CA4.4 Aplicáronse as técnicas de corte térmico de elementos de cons-
trucións metálicas.

 CA4.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o
caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de CN.

 CA4.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas. Sobre ás os desenvolvementos realizados na
aula e dos realizados no taller

 •CA4.7 Describíronse as deformacións que se producen ao aplicar
técnicas de corte en chapa.

 CA4.8 Identificáronse os defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas.

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en trazar,
cortar e conformar chapas, tanto convencionais como de control numéri-
co, e identifica os parámetros para controlar en relación co produto que se
deba obter.

 CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico en fun-
ción dos resultados que se pretenda obter. CA5.3 Operouse cos equi-
pamentos e cos medios para cortar chapa, e obtivéronse as formas e as
dimensións coa calidade requirida e cumprindo as normas de uso.

 CA5.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o
caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de control numérico.

 CA5.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.CA5.7 Describíronse as deformacións que se
producen ao aplicar técnicas de corte en chapa.

 CA5.8 Identificáronse os defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas. CA5.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o ma-
terial e o equipamento empregado.

RA6 - Opera con equipamentos e máquinas de punzonamento en trazar,
cortar e conformar chapas, tanto convencionais como de control numéri-
co, e identifica os parámetros para controlar en relación co produto que
cumpra obter.

 CA6.1 Seleccionáronse os procedementos de punzonamento en función
dos resultados que se pretenda obter. CA6.2 Introducíronse os paráme-
tros do proceso nas máquinas. CA6.3 Operouse cos equipamentos e
cos medios para punzonar chapa, e obtivéronse as formas e as dimen-
sións coa calidade requirida, cumprindo as normas de uso.

 CA6.4 Aplicáronse as técnicas de punzonamento de elementos de
construcións metálicas. CA6.5 Corrixíronse as desviacións do proceso
manual ou, de ser o caso, automático, para o que se actuou sobre a
máquina, a ferramenta ou o programa de control numérico.

 CA6.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.CA6.7 Describíronse as deformacións que se
producen ao aplicar técnicas de punzonamento en chapa.

 CA6.8 Identificáronse os defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas. • CA6.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o
material e o equipamento empregado.



RA7 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación térmica en
chapas, e recoñece os parámetros para controlar en relación co produto
que se queira obter.

 CA7.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e con-
formación térmica en función dos resultados que se pretenda obter
CA7.2 Operouse cos equipamentos e cos medios para conformar termi-
camente chapa, e obtivéronse as formas e as dimensións coa calidade
requirida, cumprindo as normas de uso.

 CA7.3 Introducíronse os parámetros do proceso nas máquinas.
 CA7.4 Aplicáronse as técnicas de conformación térmica en chapas-

CA7.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o ca-
so, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta ou
o programa de control numérico.

 CA7.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas.

 • CA7.7 Describíronse as deformacións que se producen ao aplicar
técnicas de liñas e puntos de calor a distintos elementos.

 CA7.8 Identificáronse defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas
súas causas.

 CA7.9 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregados

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica
en chapas, tanto convencionais como de control numérico, e identifica os
parámetros para controlar en relación co produto que se queira obter.

 CA8.1 Seleccionáronse os procedementos de endereitamento e con-
formación mecánica en función dos resultados que se pretenda obter.
CA8.2 Operouse cos equipamentos e cos medios para conformar me-
canicamente chapas, e obtivéronse as formas e as dimensións coa cali-
dade requirida, cumprindo as normas de uso.

 • CA8.3 Introducíronse os parámetros do proceso nas máquinas. •
 CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. •
 CA8.5 Corrixíronse as desviacións do proceso manual ou, de ser o

caso, automático, para o que se actuou sobre a máquina, a ferramenta
ou o programa de control numérico.

 CA8.6 Verificouse o axuste das características do elemento obtido ás
especificacións técnicas. Sobre ás os desenvolvementos realizados na
aula e dos realizados no taller•CA8.7 Identificáronse defectos e, de ser
o caso, relacionáronse coas súas causas.

 CA8.8 Despexouse a zona de traballo, e recolleuse o material e o equi-
pamento empregado.

RA9 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas-ferramenta e
os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

 CA9.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos. CA9.2 Localizáronse os ele-
mentos sobre os que cumpra actuar.CA9.3 Realizáronse desmontaxes
e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.

 CA9.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.
 CA9.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección

ambiental. CA9.6 Rexistráronse os controis e as revisións que se efec-
tuaran para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.

 CA9.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro
nivel nos tempos establecidos



RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a mani-
pulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte.

 CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de segurida-
de.

 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e confor-
mación.

 CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (pro-
teccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que
se deben empregar nas operacións de trazado, corte e conformado

 CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e má-
quinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

 CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deban adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de trazado, corte e conformación.

 CA10.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambien-
tal. •

 CA10.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

5 Calculo para o montaxe de tubaxes e perfis

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA2 - Prepara materiais, equipamentos e máquinas para trazar, cortar e
conformar perfís e tubaxes, e define as súas funcións en relación coas
formas ou as pezas que se queiran obter.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte ou a conforma-
ción que se realice.

 CA2.2 Identificáronse as máquinas, os equipamentos, as ferramentas,
os patróns e os útiles necesarios para o trazado, o corte ou a conforma-
ción que se realice.

 • CA2.6 Interpretáronse as pautas de control para ter en conta en cada
operación. •

 CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
 CA2.8 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

 -Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

 -Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado po-
derá ser convocado a facer una proba
presencial.

 -Videoconferencias, si se considera
necesario.



RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións
sobre perfís comerciais e tubos, e determina as formas que se poden

 CA3.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e
as dimensións dos desenvolvementos xeométricos que se deban obter.



construír, aplicando as técnicas de trazado.  CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolve-
mentos de formas xeométricas  Sobre ás os desenvolvementos realiza-
dos na aula e dos realizados no taller

 •CA3.3 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos
en cada caso.  Sobre ás os desenvolvementos realizados na aula e dos
realizados no taller

 •CA3.4 Deducíronse as correccións necesarias no trazado en función
das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso cons-
trutivo.

 CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a
preparación de bordos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máxi-
mo aproveitamento do material.

 • CA3.6 Verificouse que os trazados e as marcaxes que se realizaran
cumpran as especificacións definidas.

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a mani-
pulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de trans-
porte.

 CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de segurida-
de.

 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e confor-
mación.

 CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (pro-
teccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que
se deben empregar nas operacións de trazado, corte e co

 CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e má-
quinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

 CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deban adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de trazado, corte e conformación.

 CA10.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambien-
tal.

 CA10.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.



6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

- Si a situación sanitaria (debido a o COVID-19) o permite, o alumnado poderá ser convocado a facer una proba presencial.
- As actividades de recuperación realizaranse nos meses de maio e xuño.

Periodicidade dos traballos: Procurarase facer como mínimo unha tarefa cada semana.
Descrición dos traballos : consistirán en facer tarefas e probas relacionados coa materia proposta.
Haberá actividades de tres tipos: de recuperación para aquel alumnado que teña pendente a materia, actividades de reforzo e algunha de ampliación.

- Esas actividades e tarefas enviaranse por diversos medios telemáticos. Para o alumnado con problemas de conectividade se utilizarán outros medios alternativos.
-Os alumnos que teñan que recuperar terán que entregar tódolos traballos, tarefas e probas (de recuperación e reforzo) que corresponda coas avaliacións pendentes,
desde o día no que se declarou o estado de alarma. Si acadan as competencias xerais quedaralles superado o módulo.
As tarefas se adaptarán as características do alumnado, as avaliacións pendentes e dos resultados de aprendizaxe que o alumno non acadou.

-Si non participan de xeito activo, non entregan tarefas e probas ou fano de xeito incorrecto, non acadarían a recuperación.
-Unha vez feitas as recuperacións se substituirá a nota1ª ou/e a nota2ª pola nova nota correspondente, sempre que sexan superiores que as que se tiveran inicialmen-
te e se recalculará a cualificación final.
-Considérase aprobado o curso cando a Cualificación Final sexa maior ou igual que 5.

Os alumnos que teñen superadas a primeira e segunda avaliación calcularase a media de todos os traballos entregados para subir nota (en ningún caso sumará mais
de un cuarto a puntuación da media das dúas avaliacións).

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

A avaliación do módulo consistirá na entrega de traballos e tarefas que englobará a todas as UD da programación, haberá que demostrar que se adquiriron as compe-
tencias xerais e os contidos mínimos esixidos na programación.



8. Medidas de atención á diversidade

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

Atención mais individualizada:
Traballos parcializados para facilitar unha mellor comprensión por parte do alumnado. Adaptación das tarefas en función das características do alumnado.
Estas accións nunca influirán nos contidos mínimos esixidos na programación.
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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

CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría

Módulo profesional

Código Nome

MP007 Interpretación Gráfica

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-Ordinario Presencial A

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

Nome e apelidos

Jose 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 Esbozo man alzada, técnicas de representación e CAD

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 Realiza esbozos de útiles e ferramentas para a execución dos
procesos, e define as solucións construtivas en cada caso.

 CA3.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis
acaído para representar a solución construtiva. si non PE.1

  CA3.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os sopor-
tes necesarios para a realización dos esbozos, tanto de forma ma-
nual como empregando ferramentas de CAD.

si non PE.2

  CA3.3 Realizouse manualmente o esbozo da solución construtiva dos
útiles e das ferramentas, segundo as normas de representación grá-
fica.

si non PE.3

  CA3.4 Realizáronse representacións gráficas da solución construtiva
dos útiles e das ferramentas segundo as normas de representación
gráfica, utilizando programas CAD.

si non PE.4

  CA3.5 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas e
tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais), os tratamen-
tos, os elementos normalizados e os materiais.

si non PE.5

  CA3.6 Realizouse un esbozo completo de xeito que permita o desen-
volvemento e a construción dos útiles. si non PE.6

  CA3.7 Propuxéronse melloras dos útiles e das ferramentas dispoñi-
bles. si non PE.7
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Nº Unidade didáctica

04 Interpretación de esquemas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4 Representar simboloxía de compoñente e esquemas.  CA4.1 Interpretouse a simboloxía utilizada para representar elemen-
tos electrónicos, eléctricos, hidráulicos e pneumáticos Si

non PE.1

  CA4.2 Relacionáronse os compoñentes utilizados en automatización
cos símbolos do esquema da instalación. Si

non PE.2

  CA4.3 Identificáronse as referencias comerciais dos compoñentes da
instalación e localizáronse os compoñentes nos catálogos de prove-
dores ou en programas informáticos especializados.

Si
non PE.3

  CA4.4 Identificáronse os valores de funcionamento da instalación e
as súas tolerancias. Si

non PE.4

  CA4.5 Identificáronse as conexións e as etiquetas de conexión da
instalación. Si

non PE.5

  CA4.6 Identificáronse os mandos de regulación do sistema. SI non PE.6
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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 trimestre estará dirixido ao reforzo e recuperación dos coñecementos no adquiridos.

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:
Realizar todas as láminas e traballos, e acadar un 5 de media no conxunto.
Realizar exercicios de vistas:alzado planta e perfil (cortes, acotación, tolerancia,)
Interpretación da simboloxia representada nos planos
Interpretación de planos de conxunto e despezamento Interpretación de esquemas de máquinas e equipamentos.

Criterios de cualificación:

A nota de cada lamina valorarase:

Corrección do exercicio: 80%
Orden e limpeza:20%

*A nota de cada lámina, aparte da corrección coa que estea realizada, virá determinada se a entrega foi no prazo estipulado a hora de publicala no classroom, reducindo un 5% a nota por cada semana de retraso coa que se entre-
gue. Co fin de controlar o seguimento e reducir os colapsos de ultima hora.

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

01 Simboloxias e determinación de formas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpre-
tando a simboloxía representada nos planos de fabricación

 CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. PE1

X X
  CA1.2 Describíronse os formatos de planos empregados en fabricación mecá-

nica e explicáronse as súas partes: marxes, cadros de rotulaxe, e sinais de cen-
traxe e de orientación

PE2

X X
  CA1.3 Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas,

eixes, auxiliares, etc.) e a relación entre elas (espazamento, orde de prioridade,
etc.).

PE3

X X   CA1.4 Describíronse as escalas gráficas e as escalas normalizadas empregadas
en fabricación mecánica. OU1

X X   CA1.6 Identificáronse as seccións e os cortes representados nos planos. PE5

X X   CA1.7 Interpretáronse as dimensións do obxecto representado e identificáron-
se os sistemas de cotas. T01

X X   CA1.8 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, e deter-
minouse a información contida nestes. PE6

X X
  CA1.11 Interpretáronse os planos de conxunto e os despezamentos emprega-

dos na industria, así como a designación dos elementos normalizados na lista-
xe de pezas.

LC1
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Nº Unidade didáctica

02 Axuste e tolerancias

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X

 RA2 Identifica os compoñentes dos produtos representados nos planos, de-
termina as tolerancias de forma e dimensións, e outras características de cada
elemento que integra o produto, e analiza e interpreta a información técnica
contida nos planos de fabricación.

 CA2.1 Identificáronse os elementos normalizados que formen parte do con-
xunto.

LC1

X   CA2.2 Describíronse os tipos de axustes en relación coas tolerancias dimensio-
nais

PE1

X   CA2.3 Interpretáronse as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais
de S 40 fabricación dos obxectos representados.

PE2

X   CA2.4 Identificáronse os materiais do obxecto representado. OU1

X   CA2.5 Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto repre-
sentado.

OU2

X   CA2.6 Determináronse os elementos de unión. LC2

X   CA2.7 Valorouse a influencia dos datos determinados na calidade do produto
final.

OU3
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizar as láminas propostas de recuperación e reforzo durante o 3º trimestre de contidos vistos no 1º e 2º trimestre.
Obter cualificación de 5 puntos de media entre todas as actividades semanais realizadas.

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

Realizarase en datas previas á avaliación ordinaria.

Se as condicións sanitarias o permiten, realizarase unha proba escrita:

Realizar as vistas e acoutado dunha peza proposta. (15% da nota)
Realizar perspectiva isométrica a partir dunhas vistas dadas. (15% da nota)
Representar unha peza dada incluíndo os seus cortes e seccións. (30%)
Interpretar os elementos que compoñen un conxunto mecánico. (40%)

Entrega de láminas realizadas durante todo o curso. Sempre se contará en positivo.

No caso de que non se poda realizar unha proba presencial, poderase facer a mesma proba mediante envío do exame mediante classroom ou mail e seguimento por videoconferencia se é o caso.
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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

Traballo adicional específico e tutorías virtuais en función das carencias que se detecten. Atención máis personalizada.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES FENE 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMFME02 CM SOLDADURA E CALDEIRERÍA

Módulo profesional

Código Nome

MP0092 Mecanizado

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Ordinario Presencial A

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

Nome e apelidos

Santiago Varela Pedreiro

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 Operacións mecánicas por arranque de labra

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Organiza o seu traballo na execución do mecanizado e describe a
secuencia das operacións.

 Identificouse a secuencia de operacións de preparación das
máquinas en función das características do proceso que se
realice.

 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de
fixación de pezas

 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para
cada actividade.

NON NON

 Prepara materiais, equipamentos, ferramentas e elementos de
protección, e identifica os parámetros que se deban axustar en rela-
ción coas características do produto que se desexe obter e materiais
que se empreguen.

 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

 Seleccionáronse as ferramentas ou os útiles en función das caracte-
rísticas da operación e do tipo de materiais que se empreguen.

NON NON

 Opera con máquinas convencionais e de control numérico para o
mecanizado, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento,
as instrucións de programación, as condicións do proceso e as carac-
terísticas do produto que se queira obter

 Introducíronse os datos das ferramentas e os traslados de
orixe.

 Introducíronse os parámetros de corte (velocidade, grosor,
avance, etc.).

 Verificouse a correcta execución do programa por simulación
en baleiro.

NON NON

 Realiza o mantemento de primeiro nivel de máquinas, equipamen-
tos e ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel
de ferramentas, máquinas e equipamentos.

 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección
ambiental.

NON NON
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 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de meca-
nizado.

 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas
(proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equi-
pamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de
mecanizado.

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

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deban adoptar na preparación e na execución
das operacións de mecanizado.

 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno am-
biental.

 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos.

SI
SI

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Realización en tempo e forma dos exercicios, probas e test encomendados.
Esixirase un mínimo de calidade sendo preciso como mínimo un 5 nas probas e test.

Criterios de cualificación:

- O alumnado que superou a primeira e segunda avaliación poderá subir ata 1 punto a nota media das avaliacións anteriores. Isto dependerá da entrega de todos os traballos solicitados e da calidade  dos mesmos.

- Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada. Poderán recuperar con un 5 se entrega en tempo e forma TODOS os traballos solicitados.
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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 Operacións manuais por arranque de labra

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x

 Organiza o seu traballo na execución da limadura, a serraxe, a roscaxe, etc., e
describe a secuencia das operacións.

 Identificouse a secuencia de operacións de preparación das ferramentas en
función das características do proceso que se realice.

 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos en cada etapa.
 Explicáronse as medidas de seguridade exixibles nos procesos de limadura,

serraxe, roscaxe, etc.
 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.

Probas, test e exercicios teóricos que
serán feitos de forma telemática.

Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado poderá

ser convocado para realizar tarefas ou
probas presenciais que poderán substituir

as tarefas telématicas

x  Prepara materiais, equipamentos, ferramentas e elementos de protección, en
relación coas características do produto que se desexe obter e do material que
se empregue.

 Seleccionáronse as ferramentas ou os útiles en función das características da
operación e do tipo de material que se empregue.

 Montouse a peza sobre os útiles coa precisión esixida.
 Preparouse a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.
 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

x x  Realiza operacións manuais de limadura, serraxe, roscaxe, etc., tendo en conta
a relación entre os procedementos e o produto que se queira obter, con apli-
cación das técnicas operativas.

 Describíronse os procedementos para obter pezas por limadura, serraxe,
roscaxe, etc.

 Elixiuse o equipamento consonte as características do material e outras exi-
xencias.

 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso e obtívose a
peza definida, coa calidade requirida.

 Mantívose unha actitude de atención, interese, meticulosidade, orde e res-
ponsabilidade durante a realización das tarefas.
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x x  Realiza o mantemento de primeiro nivel das ferramentas en relación coa súa
funcionalidade.

 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel das ferramen-
tas.

 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilida-

de das operacións de mantemento.
 Probas, test e exercicios teóricos que

serán feitos de forma telemática.
Si a situación sanitaria(debido a o

COVID-19) o permite, o alumnado poderá
ser convocado para realizar tarefas ou

probas presenciais que poderán substituir
as tarefas telématicas

x  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os
previr.

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, útiles e medios de transporte.

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de
materiais e ferramentas.

 Describíronse os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de limadu-
ra, serraxe, roscaxe, etc.

 Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas medidas de
seguridade e protección persoal requiridas.

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se
deban adoptar na preparación e na execución das operacións de limadura, se-
rraxe, roscaxe, etc.

 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como

primeiro factor de prevención de riscos.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No terceiro trimestre usaranse medios telemáticos para a comunicación entre o alumnado e os profesores de ditas materias, para asi poder desenvolver as actividades de recupera-
ción, repaso e reforzo, como a posible ampliación das aprendizaxes anteriores.
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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 non é posible unha proba presencial, poderá ser convocado a unha proba telemática, aínda que tamén, esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou activida-
des que permitan unha avaliación obxectiva, tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril con carácter xeral para todas as ensinanza

8. Medidas de atención á diversidade

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

Segundo o  curriculum. Os alumnos/as que durante o transcurso do curso non cumpran coas expectativas marcadas polo profesor, este realizara unha atención mais individualizada co
alumno/a, ou alumnos/as, esta atención incluíra os seguintes apartados:

o Atención mais individualizada.
o Traballos mais fáciles da adquirir polo alumno/a.
o Traballo en equipo con aqueles alumnos/as mais avanzados/as.

Estas accións  nunca influirán nos contidos mínimos esixidos na programación.
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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

CMFME02 Soldadura e caldeiraría

Módulo profesional

Código Nome

MP0006 Metroloxía e ensaios

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime xeral ordinario Presencial 2º

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

Nome e apelidos

Mónica Pacios  Ulloa

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

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

Mínimos exixibles:
 Calibrar e manter os instrumentos de medición, comparación, verificación e os equipamentos de ensaios.
 Aplicar os procedementos de verificación e medida, realizando cálculos para a obtención das medidas dimensionais.
 Realizar ensaios para a determinación das propiedades dos produtos ou para o control das súas características.

Criterios de cualificación

 Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación
O alumnado que superou a primeira e a segunda avaliación, o ser o modulo de 2ª curso, teñen o módulo aprobado é a nota será a mesma que a da 2ª avaliación.

 Alumnado coa 1ª e ou 2ª avaliación non superada.
O alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas teráselles en conta as prácticas ou actividades entregadas previo o estado de alarma e os correspondentes as actividades de reforzo durante este trimestre ademais dos exa-
mes que se poidan realizar.

·  Actividades realizadas antes do estado de alarma 40%
·  Actividades posteriores ó estado de alarma (medios telemáticos) 60%

Valoración das actividades realizadas na aula virtual:
Cualificación 70%
Cumprimento do prazo de entrega 10%
Boa presentación, claridade dos contidos 20%
As tarefas copiadas por compañeiros e/ou internet e entregadas como propias serán cualificadas con un cero.

Se a situación sanitaria (debido ao COVID-19)  o permite, poderanse programar exames, tarefas ou probas presenciais que substituirán as tarefas telemáticas.
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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 Introdución á metroloxía e calibraxe: conceptos previos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara instrumentos e equipamentos de verificación, para o que selec-
ciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos requiridos.

 CA1.1 Describíronse conceptos relacionados coa metroloxía: apreciación, incerteza, calibra-
xe, metroloxía, trazabilidade, repetibilidade, etc.

 CA1.2 Describíronse as condicións de temperatura, humidade e limpeza que deben cumprir
as pezas para medir e os equipamentos de medición, para proceder ao seu control.

 CA1.3 Comprobouse que a temperatura, a humidade e a limpeza dos equipamentos, das
instalacións e das pezas cumpran os requisitos establecidos no procedemento de verifica-
ción

 CA1.4 Comprobouse a calibraxe do instrumento de medida.
 CA1.5 Describíronse as características construtivas e os principios de funcionamento dos

equipamentos.
 CA1.6 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equi-

pamentos.
 CA1.7 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto

funcionamento.

Tarefas

X  RA2 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, mediante o
cálculo das medidas e a comparación dos resultados coas especificacións do
produto.

 CA2.5 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida e as causas que os orixi-
nan (instrumentos de medida, ambiente e persoal operador).

Tarefas



Páxina 5 de 11

Nº Unidade didáctica

2 Toma de datos e control estatístico de procesos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, mediante o
cálculo das medidas e a comparación dos resultados coas especificacións do
produto.

 CA2.8 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no gráfico de con-
trol.

 CA2.9 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias.

Tarefas

X  RA3 - Detecta desviacións en procesos automáticos, analizando e interpretan-
do os gráficos de control de procesos.

 CA3.1 Relacionouse coas intervencións de axuste do proceso o concepto de capacidade de
proceso e os índices que o avalían.

 CA3.2 Realizáronse gráficos ou histogramas representativos das variacións dimensionais de
cotas críticas verificadas.

 CA3.3 Interpretáronse as alarmas ou os criterios de valoración dos gráficos de control
empregados.

 CA3.4 Calculáronse, segundo o procedemento establecido, os índices de capacidade de
proceso dunha serie de mostras medidas, con especificacións técnicas e valores coñecidos.

 CA3.5 Diferenciáronse os tipos de gráficos en función da súa aplicación.
 CA3.6 Explicouse o valor de límite de control

Tarefas

Nº Unidade didáctica

3 Medición, comparación e verificación dimensional

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA2 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, mediante o
cálculo das medidas e a comparación dos resultados coas especificacións do
produto.

 CA2.8 CA2.1 Identificáronse os instrumentos de medida, a magnitude que controlan, o seu
campo de aplicación e a súa precisión.

 CA2.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en función da comproba-
ción que se queira realizar.

 CA2.3 Describíronse as técnicas de medición utilizadas en medicións dimensionais, xeomé-
tricas e superficiais.

 CA2.4 Describiuse o funcionamento dos útiles de medición.
 CA2.6 Montáronse as pezas para verificar segundo o procedemento establecido.
 CA2.7 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros dimensionais,

xeométricos e superficiais

Tarefas

Nº Unidade didáctica

4 Procedementos e normas de calidade asociados á metroloxía e calibraxe

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4 - Actúa consonte procedementos e normas de calidade asociadas ás
competencias do perfil profesional, en relación cos sistemas e os modelos de
calidade.

 CA4.1 Explicáronse as características dos sistemas e dos modelos de calidade que afecten
ao proceso tecnolóxico deste perfil profesional.

 CA4.2 Describíronse os elementos da infraestrutura da calidade e, dentro desta, a figura dos
laboratorios de calibraxe.

 CA4.3 Identificáronse as normas e os procedementos afíns ao proceso de fabricación ou
control.

 CA4.4 Describíronse as actividades que cumpra realizar para manter os sistemas ou os
modelos de calidade, nos procesos de fabricación asociados ás competencias desta figura

 profesional.
 CA4.5 Formalizáronse os documentos asociados ao proceso.
 CA4.6 Valorouse a influencia das normas de calidade no conxunto do proceso.

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

5 Toma de datos e control estatístico de procesos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara instrumentos e equipamentos de ensaios destrutivos e non
destrutivos, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procede-
mentos requiridos.

 CA1.1 Describíronse conceptos relacionados cos ensaios destrutivos e non destrutivos.
 CA1.2 Describíronse as condicións de temperatura, humidade e limpeza que deben cumprir

as pezas que se vaian medir e os equipamentos de medición, para proceder ao seu control.
 CA1.3 Comprobouse que a temperatura, a humidade e a limpeza dos equipamentos, das

instalacións e das pezas cumpran os requisitos establecidos no procedemento de verifica-
ción.

 CA1.4 Comprobouse a calibraxe do instrumento de medida.
 CA1.5 Describíronse as características construtivas e os principios de funcionamento dos

equipamentos.
 CA1.6 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equi-

pamentos.
 CA1.7 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto

funcionamento.

Tarefas

X  RA2 - Controla características e propiedades do produto fabricado, mediante o
cálculo do valor do parámetro e a comparación dos resultados coas especifica-
cións do produto.

 CA2.1 Describíronse os esforzos que pode sufrir un material: tracción, compresión, flexión,
torsión e cortadura.

 CA2.2 Describíronse as principais propiedades mecánicas dos materiais.
 CA2.3 Describíronse os ensaios destrutivos de tracción, compresión, dureza, resiliencia,

fatiga, flexión e pregamento.
 CA2.5 Describíronse as máquinas e os instrumentos empregados nos ensaios destrutivos e

non destrutivos, así como o procedemento.
 CA2.6 Relacionáronse os ensaios destrutivos e non destrutivos coas características que

controlan.
 CA2.7 Explicáronse os erros máis característicos que se dan nos equipamentos e nas máqui-

nas que se empregan nos ensaios, así como o xeito de os corrixir.
 CA2.8 Preparáronse e acondicionáronse as materias e as probetas necesarias para a execu-

ción dos ensaios.
 CA2.9 Executáronse algúns dos ensaios e obtivéronse os resultados coa precisión requirida.
 CA2.10 Interpretáronse os resultados obtidos e rexistráronse nos documentos de calidade.
 CA2.11 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais e as de protección ambien-

tal

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

6 Ensaios non destrutivos (END).

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara instrumentos e equipamentos de ensaios destrutivos e non
destrutivos, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procede-
mentos requiridos.

 CA1.1 Describíronse conceptos relacionados cos ensaios destrutivos e non destrutivos.
 CA1.2 Describíronse as condicións de temperatura, humidade e limpeza que deben cumprir

as pezas que se vaian medir e os equipamentos de medición, para proceder ao seu control.
 CA1.3 Comprobouse que a temperatura, a humidade e a limpeza dos equipamentos, das

instalacións e das pezas cumpran os requisitos establecidos no procedemento de verifica-
ción.

 CA1.4 Comprobouse a calibraxe do instrumento de medida.
 CA1.5 Describíronse as características construtivas e os principios de funcionamento dos

equipamentos.
 CA1.6 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equi-

pamentos.
 CA1.7 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto

funcionamento

Tarefas

X  RA2 - Controla características e propiedades do produto fabricado, mediante o
cálculo do valor do parámetro e a comparación dos resultados coas especifica-
cións do produto.

 CA2.4 Describíronse os ensaios non destrutivos de inspección visual, líquidos penetrantes,
radiografías, ultrasóns, partículas magnéticas e correntes inducidas.

 CA2.5 Describíronse as máquinas e os instrumentos empregados nos ensaios destrutivos e
non destrutivos, así como o procedemento.

 CA2.6 Relacionáronse os ensaios destrutivos e non destrutivos coas características que
controlan.

 CA2.7 Explicáronse os erros máis característicos que se dan nos equipamentos e nas máqui-
nas que se empregan nos ensaios, así como o xeito de os corrixir.

 CA2.8 Preparáronse e acondicionáronse as materias e as probetas necesarias para a execu-
ción dos ensaios.

 CA2.9 Executáronse algúns dos ensaios e obtivéronse os resultados coa precisión requirida.
 CA2.10 Interpretáronse os resultados obtidos e rexistráronse nos documentos de calidade.
 CA2.11 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais e as de protección ambien-

tal.

Tarefas



Páxina 9 de 11

Nº Unidade didáctica

7 Procedementos e normas de calidade asociadas ós ensaios de materiais.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Actúa consonte procedementos e normas de calidade asociadas ás
competencias do perfil profesional, en relación cos sistemas e os modelos de
calidade.

 CA3.1 Explicáronse as características dos sistemas e dos modelos de calidade que afecten
ao proceso tecnolóxico deste perfil profesional.

 CA3.2 Describíronse os elementos da infraestrutura da calidade e, dentro desta, a figura dos
laboratorios de ensaios.

 CA3.3 Identificáronse as normas e os procedementos afíns ao proceso de fabricación ou
control.

 CA3.4 Describíronse as actividades que cumpra realizar para manter os sistemas ou os
modelos de calidade, nos procesos de fabricación asociados ás competencias desta figura

 profesional.
 CA3.5 Formalizáronse os documentos asociados ao proceso.
 CA3.6 Valorouse a influencia das normas de calidade no conxunto do proceso.

Tarefas
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Actividades de recuperación
Estas constarán da realización dunha serie de tarefas ademais dunha proba de recuperación virtual ou presencial, se a situación sanitaria (debido ao COVID-19)  o permite, sobre os contidos impartidos.

Criterios de cualificación
·  Actividades propostas versarán sobre os contidos impartidos imprescindibles para superar este módulo.

O alumnado que teña que recuperar deberá entregar todas as tarefas propostas pola profesora.
A non presentación das mesmas puntuará con un cero.
Valorarase o cumprimento do prazo de entrega a boa presentación e a claridade dos contidos.
As tarefas copiadas por compañeiros e/ou internet e entregadas como propias serán cualificadas con un cero.

· A proba de recuperación virtual ou presencial, sempre que a situación sanitaria o permita.
Constará de unha parte teórica sobre os contidos impartidos.
Unha parte práctica, con exercicios ou supostos.

Será imprescindible ter aprobadas (nota igual ou superior 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

Alumnado con PD ou pendente que non ten traballos previos;
Realizarase unha proba extraordinaria para alumnos que perderan o seu dereito á avaliación continua, constará dun exame virtual ou presencial (se a situación sanitaria, o permite) que comprenderá os seguintes criterios:

· Preguntas teóricas sobre os contidos dados durante a primeira e segunda avaliación. (40%)
· Cuestiones prácticas ou supostos(60%): Execución dos exercicios e prácticas sobre os contidos dados durante a primeira e segunda avaliación.

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

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

As medidas para atender a diversidade e a integración do alumnado materialízanse a través de:

 Medidas de reforzo educativo:
Potenciar os conceptos e procedementos nos alumnos que por calquera causa teñan dificultades na consecución dos obxectivos. Para estes alumnos realizarase:
· Explicacións de reforzo, apoiándose en sistemas audiovisuais.
· Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os obxectivos mínimos.
· Exercicios de consolidación: para os alumnos que acadando os contidos mínimos teñen certas dificultades nalgún concepto ou procedemento

 Medidas de ampliación:
Para os alumnos que superen amplamente os obxectivos do módulo. As medidas de ampliación serán:
· Exercicios especiais para os alumnos que demostren un dominio notable de conceptos e procedementos.
· Exercicios de investigación por parte dos alumnos de temas non tratados na aula. Estes exercicios variarán segundo a unidade didáctica de que se trate, procurando fomentar no alumno a creatividade.

Para cubrir as necesidades dos alumnos con dificultades de aprendizaxe, procederase a realizar explicacións de reforzo, apoiándose en sistemas audiovisuais, visuais, etc sempre en colaboración co departamento de orientación
para o entendemento dos contidos mais importante
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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES FENE 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMFME02 CM SOLDADURA E CALDEIRERÍA

Módulo profesional

Código Nome

MP0094 SOLDADURA EN ATMOSFERA PROTEXIDA

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

ORDINARIO PRESENCIAL A

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

Nome e apelidos

DOMINGO ALBERTO CAAVEIRO TEMBRÁS

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

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

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

Para alcanzar unha avaliación positiva, o alumno debe ter en conta que  sempre teremos  dúas partes a cuantificar:

- 1ª / Unha  parte asociada a teoría impartida durante o curso, na cal o alumno deberá realizar na sua totalidade, as tarefas asignadas telematicamente. (estas deberan estar correctamente desenvoltas)
- 2ª/ Unha parte asociada as practicas desenvoltas no taller, na cal o alumno deberá demostrar as suas habilidades nos diferentes procesos de SAP (estas habilidades poderán ser demostradas das seguintes manerias:

 tendo en conta as prácticas realizadas durante o curso.(sempre que sean suficientes)
 mediante unha proba presencial.(sempre e cando a situación sanitaria o permita)
 outros medios como poden ser: Homologación de soldadura nos diferntes procesos, cursos oficiales que certifiquen a sua capacitación en debanditos procesos
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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 SOLDAXE TIG (TOPE)

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que
analiza planos, folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a
documentación necesaria.

 CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipa-
mentos.

Tarefas propostas

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19)
o permite, o alumnado poderá ser convocado

para realizar tarefas ou probas presenciais
que poderán substituir as tarefas telématicas

X X   CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

X X   CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.

X X   CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.

X X   CA1.5 - Determinouse a recollida selectiva de residuos.

X X   CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada
actividade.

X X   CA1.7 - Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada
operación.

X X  RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático
(orbital) e identifica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban
regular en relación coas características do produto que se pretenda obter.

 CA2.1 - Describíronse as funcións das máquinas TIG e dos sistemas de soldaxe,
así como os útiles e os accesorios.

X X   CA2.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

X X   CA2.3 - Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
para soldar.
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X X   CA2.4 - Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar.

X X   CA2.5 - Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as
dimensións dos materiais, e o procedemento de soldaxe.

X X   CA2.6 - Seleccionouse o soporte no reverso tendo en conta a preparación de
bordos.

X X   CA2.7 - Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe.

X X   CA2.8 - Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento, conside-
rando as características do material ou as especificacións técnicas.

X X   CA2.9 - Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as súas carac-
terísticas físicas.

X X   CA2.10 - Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxei-
ción e un apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.

X X   CA2.11 - Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

X X   CA2.12 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

X X  RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático
(orbital), e relaciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas
características do produto final.

 CA3.1 - Describíronse os procedementos característicos da soldaxe.

X X   CA3.2 - Introducíronse os parámetros de soldaxe.

X X   CA3.3 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias
para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velo-
cidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

X X   CA3.4 - Controlouse a execución da soldaxe con robot ou carros automáticos.

X X   CA3.5 - Comprobouse se as soldaduras efectuadas cumpren as normas de
calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial, a dimensión,
mordeduras e limpeza.
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X X   CA3.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o
indicado na documentación técnica.

X X   CA3.7 - Comprobouse que as soldaduras e as pezas se axusten ao especificado
na documentación técnica.

X X   CA3.8 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe logo de
aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documentación técnica.

X X   CA3.9 - Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento,
ás condicións e aos parámetros de soldaxe.

X X   CA3.10 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e as técnicas operativas.

X X   CA3.11 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.

X X  RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe
TIG e os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 CA4.1 - Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura.

X X   CA4.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

X X   CA4.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte
o procedemento.

X X   CA4.4 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

X X   CA4.5 - Rexistráronse os controis e as revisións efectuadas para asegurar a
trazabilidade das operacións de mantemento.

X X   CA4.6 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel
nos tempos establecidos.

X X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, útiles, máquinas de TIG e medios de transporte.

X X   CA5.2 - Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas
de seguridade.
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X X   CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas de soldadura TIG.

X X   CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar
nas operacións de soldadura TIG .

X X   CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

X X   CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura
TIG.

X X   CA5.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

X X   CA5.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos
como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

2 SOLDAXE TIG (ANGULO)

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que
analiza planos, folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a
documentación necesaria.

 CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipa-
mentos.

Tarefas propostas

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19)
o permite, o alumnado poderá ser convocado

para realizar tarefas ou probas presenciais
que poderán substituir as tarefas telématicas

X X   CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

X X   CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.
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X X   CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.

X X   CA1.5 - Determinouse a recollida selectiva de residuos.

X X   CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada
actividade.

X X   CA1.7 - Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada
operación.

X X  RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático
(orbital) e identifica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban
regular en relación coas características do produto que se pretenda obter.

 CA2.1 - Describíronse as funcións das máquinas TIG e dos sistemas de soldaxe,
así como os útiles e os accesorios.

X X   CA2.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

X X   CA2.3 - Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
para soldar.

X X   CA2.4 - Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar.

X X   CA2.5 - Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as
dimensións dos materiais, e o procedemento de soldaxe.

X X   CA2.7 - Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe.

X X   CA2.8 - Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento, conside-
rando as características do material ou as especificacións técnicas.

X X   CA2.9 - Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as súas carac-
terísticas físicas.

X X   CA2.10 - Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxei-
ción e un apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.

X X   CA2.11 - Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

X X   CA2.12 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.
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X X  RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático
(orbital), e relaciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas
características do produto final.

 CA3.1 - Describíronse os procedementos característicos da soldaxe.

X X   CA3.2 - Introducíronse os parámetros de soldaxe.

X X   CA3.3 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias
para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velo-
cidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

X X   CA3.4 - Controlouse a execución da soldaxe con robot ou carros automáticos.

X X   CA3.5 - Comprobouse se as soldaduras efectuadas cumpren as normas de
calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial, a dimensión,
mordeduras e limpeza.

X X   CA3.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o
indicado na documentación técnica.

X X   CA3.7 - Comprobouse que as soldaduras e as pezas se axusten ao especificado
na documentación técnica.

X X   CA3.8 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe logo de
aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documentación técnica.

X X   CA3.9 - Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento,
ás condicións e aos parámetros de soldaxe.

X X   CA3.10 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e as técnicas operativas.

X X   CA3.11 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.

X X  RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe
TIG e os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 CA4.1 - Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura.

X X   CA4.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
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X X   CA4.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte
o procedemento.

X X   CA4.4 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

X X   CA4.5 - Rexistráronse os controis e as revisións efectuadas para asegurar a
trazabilidade das operacións de mantemento.

X X   CA4.6 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel
nos tempos establecidos.

X X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, útiles, máquinas de TIG e medios de transporte.

X X   CA5.2 - Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas
de seguridade.

X X   CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas de soldadura TIG.

X X   CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar
nas operacións de soldadura TIG .

X X   CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

X X   CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura
TIG.

X X   CA5.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

X X   CA5.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos
como primeiro factor de prevención de riscos.
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Nº Unidade didáctica

3 SOLDAXE MAG-MIG (TOPE)

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura MAG/MIG, para o
que analiza planos, folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabo-
ra a documentación necesaria.

 CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipa-
mentos.

Tarefas propostas

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19)
o permite, o alumnado poderá ser convocado

para realizar tarefas ou probas presenciais
que poderán substituir as tarefas telématicas

X X   CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

X X   CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.

X X   CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.

X X   CA1.5 - Determinouse a recollida selectiva de residuos.

X X   CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada
actividade.

X X   CA1.7 - Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada
operación.

X X   CA2.1 - Describíronse as funcións das máquinas MAG/MIG e dos sistemas de
soldaxe, así como os útiles e os accesorios.

X X  RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por MAG/MIG e identifica os
parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas
características do produto que se pretenda obter.

 CA2.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

X X   CA2.3 - Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
para soldar.

X X   CA2.4 - Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar.
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X X   CA2.5 - Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as
dimensións dos materiais, e o procedemento de soldaxe.

X X   CA2.6 - Seleccionouse o soporte no reverso tendo en conta a preparación de
bordos.

X X   CA2.7 - Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe.

X X   CA2.8 - Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento, conside-
rando as características do material ou as especificacións técnicas.

X X   CA2.9 - Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as súas carac-
terísticas físicas.

X X   CA2.10 - Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxei-
ción e un apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.

X X   CA2.11 - Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

X X   CA2.12 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

X X  RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu
funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto
final.

 CA3.1 - Describíronse os procedementos característicos da soldaxe.

X X   CA3.2 - Introducíronse os parámetros de soldaxe.

X X   CA3.3 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias
para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velo-
cidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

X X   CA3.4 - Controlouse a execución da soldaxe con robot ou carros automáticos.

X X   CA3.5 - Comprobouse se as soldaduras efectuadas cumpren as normas de
calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial, a dimensión,
mordeduras e a limpeza.

X X   CA3.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o
indicado na documentación técnica.
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X X   CA3.7 - Comprobouse que as soldaduras e as pezas se axusten ao especificado
na documentación técnica.

X X   CA3.8 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe logo de
aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documentación técnica.

X X   CA3.9 - Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento,
ás condicións e aos parámetros de soldaxe.

X X   CA3.10 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e as técnicas operativas.

X X   CA3.11 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.

X X  RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe
MAG/MIG e os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 CA4.1 - Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura.

X X   CA4.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

X X   CA4.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte
o procedemento.

X X   CA4.4 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

X X   CA4.5 - Rexistráronse os controis e as revisións efectuadas para asegurar a
trazabilidade das operacións de mantemento.

X X   CA4.6 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel
nos tempos establecidos.

X X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, útiles, máquinas de MAG/MIG e medios de trans-
porte.

X X   CA5.2 - Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas
de seguridade.

X X   CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas de soldadura MAG/MIG.
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X X   CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar
nas operacións de soldadura MAG/MIG.

X X   CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

X X   CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura
MAG/MIG.

X X   CA5.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

X X   CA5.8 - Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos
como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

4 SOLDAXE MAG-MIG (ANGULO)

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X X  RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura MAG/MIG, para o
que analiza planos, folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabo-
ra a documentación necesaria.

 CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipa-
mentos.

Tarefas propostas

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19)
o permite, o alumnado poderá ser convocado

para realizar tarefas ou probas presenciais
que poderán substituir as tarefas telématicas

X X   CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de
pezas.

X X   CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.

X X   CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.

X X   CA1.5 - Determinouse a recollida selectiva de residuos.
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X X   CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada
actividade.

X X   CA1.7 - Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada
operación.

X X  RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por MAG/MIG e identifica os
parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas
características do produto que se pretenda obter.

 CA2.1 - Describíronse as funcións das máquinas MAG/MIG e dos sistemas de
soldaxe, así como os útiles e os accesorios.

X X   CA2.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

X X   CA2.3 - Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
para soldar.

X X   CA2.4 - Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar.

X X   CA2.5 - Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as
dimensións dos materiais, e o procedemento de soldaxe.

X X   CA2.7 - Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe.

X X   CA2.9 - Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as súas carac-
terísticas físicas.

X X   CA2.10 - Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxei-
ción e un apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.

X X   CA2.11 - Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

X X   CA2.12 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

X X  RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu
funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto
final.

 CA3.1 - Describíronse os procedementos característicos da soldaxe.

X X   CA3.2 - Introducíronse os parámetros de soldaxe.
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X X   CA3.3 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias
para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velo-
cidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

X X   CA3.5 - Comprobouse se as soldaduras efectuadas cumpren as normas de
calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial, a dimensión,
mordeduras e a limpeza.

X X   CA3.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o
indicado na documentación técnica.

X X   CA3.7 - Comprobouse que as soldaduras e as pezas se axusten ao especificado
na documentación técnica.

X X   CA3.8 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe logo de
aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documentación técnica.

X X   CA3.9 - Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento,
ás condicións e aos parámetros de soldaxe.

X X   CA3.10 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e as técnicas operativas.

X X   CA3.11 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.

X X  RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe
MAG/MIG e os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 CA4.1 - Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura.

X X   CA4.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

X X   CA4.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte
o procedemento.

X X   CA4.4 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

X X   CA4.5 - Rexistráronse os controis e as revisións efectuadas para asegurar a
trazabilidade das operacións de mantemento.
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X X   CA4.6 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel
nos tempos establecidos.

X X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, útiles, máquinas de MAG/MIG e medios de trans-
porte.

X X   CA5.2 - Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas
de seguridade.

X X   CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas de soldadura MAG/MIG.

X X   CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar
nas operacións de soldadura MAG/MIG.

X X   CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

X X   CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura
MAG/MIG.

X X   CA5.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

X X   CA5.8 - Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos
como primeiro factor de prevención de riscos.

Nº Unidade didáctica

5 PROCESOS ESPECIAIS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldaduras especiais (SAW,
robots, plasma, fricción, indución, ultrasóns, etc.) e na proxección por arco, pa-
ra o que analiza planos, folla de procesos ou procedementos de soldadura e
proxeccións, e elabora a documentación necesaria.

 CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipa-
mentos.

Tarefas propostas

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19)
o permite, o alumnado poderá ser convocado

para realizar tarefas ou probas presenciais
que poderán substituir as tarefas telématicasX   CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de

pezas.

X   CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos.

X   CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase.

X   CA1.5 - Determinouse a recollida selectiva de residuos.

X   CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada
actividade.

X   CA1.7 - Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada
operación.

X  RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe especiais (SAW, robots, plasma,
fricción, indución, ultrasóns, etc.) e os de proxección por arco, e identifica os
parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular, en relación coas
características do produto que se pretenda obter.

 CA2.1 - Describíronse as funcións das máquinas especiais e dos sistemas de
soldaxe, así como os útiles e os accesorios.

X   CA2.2 - Describíronse as funcións dos equipamentos e das máquinas de pro-
xección, así como os útiles e os accesorios.

X   CA2.3 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en
función das características da operación.

X   CA2.4 - Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais
para soldar e proxectar.

X   CA2.5 - Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas
funcións e os materiais para soldar e proxectar.

X   CA2.6 - Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as
dimensións dos materiais, e o procedemento de soldaxe ou proxección.
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X   CA2.7 - Seleccionouse o soporte no reverso tendo en conta a preparación de
bordos.

X   CA2.8 - Identificouse o comportamento dos metais fronte á soldaxe e a pro-
xección.

X   CA2.9 - Seleccionáronse os fluxes tendo en conta os materiais para soldar.

X   CA2.10 - Aplicouse ou calculouse a temperatura de prequecemento, conside-
rando as características do material ou as especificacións técnicas.

X   CA2.11 - Realizouse o punteamento dos materiais tendo en conta as súas
características físicas.

X   CA2.12 - Montouse a peza sobre soportes de xeito que se garanta unha suxei-
ción e un apoio correctos, e se eviten deformacións posteriores.

X   CA2.13 - Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.

X   CA2.14 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

X  RA3 - Programa robots de soldadura, para o que analiza as especificacións do
proceso e os requisitos do produto.

 CA3.1 - Seleccionáronse, preparáronse e montáronse as ferramentas, os útiles
e os soportes de fixación de pezas.

X   CA3.2 - Seleccionouse a forma de traballo do robot en función do proceso de
traballo.

X   CA3.3 - Programáronse e introducíronse os programas en función do tipo de
soldadura, do material base e do consumible.

X   CA3.4 - Manipulouse o robot en diversos modos de funcionamento.

X   CA3.5 - Simulouse un ciclo de baleiro e comprobouse a posición da peza e a
traxectoria prefixada do eléctrodo.

X   CA3.6 - Analizáronse os erros e as anomalías do robot.

X   CA3.7 - Comprobouse que as traxectorias do robot non xeren colisións coa
peza.
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X   CA3.8 - Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza.

X  RA4 - Opera con equipamentos de soldaxe especiais (robots, plasma, fricción,
indución, ultrasóns, etc.) así como cos de proxección por arco de xeito manual,
e relaciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas caracterís-
ticas do produto final.

 CA4.1 - Describíronse os procedementos característicos da soldaxe e a proxec-
ción.

X   CA4.2 - Introducíronse os parámetros de soldaxe e proxección nos equipamen-
tos.

X   CA4.3 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe e proxección
necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasa-
das, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe ou
a proxección.

X   CA4.4 - Controlouse a execución da soldaxe con robot ou carros automáticos.

X   CA4.5 - Comprobouse se as soldaduras e as proxeccións efectuadas cumpren
as normas de calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial,
a dimensión, mordeduras e limpeza.

X   CA4.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e proxección, e reparáronse
para conseguir o indicado na documentación técnica.

X   CA4.7 - Comprobouse que as soldaduras as proxeccións e as pezas se axusten
ao especificado na documentación técnica.

X   CA4.8 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe e a proxec-
ción logo de aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documenta-
ción técnica.

X   CA4.9 - Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao equipamento,
ás condicións e aos parámetros de soldaxe e proxección.

X   CA4.10 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipa-
mentos, os parámetros e as técnicas operativas.

X   CA4.11 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.
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X  RA5 - Opera con equipamentos de soldaxe por arco somerxido (SAW) e rela-
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características
do produto final.

 CA5.1 - Describíronse os procedementos característicos de soldaxe.

X   CA5.2 - Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe necesarias
para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre pasadas, a velo-
cidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á soldaxe.

X   CA5.3 - Controlouse a execución da soldaxe con carro automático.

X   CA5.4 - Obtívose a peza soldada definida no proceso.

X   CA5.5 - Comprobouse se as soldaduras efectuadas cumpren as normas de
calidade especificadas no seu campo canto á calidade superficial, a dimensión,
mordeduras e limpeza.

X   CA5.6 - Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o
indicado na documentación técnica.

X   CA5.7 - Comprobouse se as deformacións producidas pola soldaxe logo de
aplicado o tratamento se axustan ao especificado na documentación técnica.

X   CA5.8 - Discerniuse se as deficiencias se deben á preparación, ao equipamen-
to, ás condicións, aos parámetros de soldaxe ou ao material de achega como
base.

X   CA5.9 - Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os equipamen-
tos e os parámetros.

X   CA5.10 - Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procede-
mentos de seguridade e de calidade.

X  RA6 - Selecciona os procesos de soldaxe, recargamento e proxección tendo en
conta as características do produto final, e realiza o procedemento correspon-
dente.

 CA6.1 - Relacionouse cada tipo de proceso de soldaxe, recargamento e proxec-
ción coas súas aplicacións tecnolóxicas.

X   CA6.2 - Identificáronse as posibilidades e as limitacións dos procesos de solda-
xe, recargamento e proxección.

X   CA6.3 - Relacionouse a eficiencia do proceso cos custos de produción.
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X   CA6.4 - Realizouse a folla de proceso tendo en conta os procedementos co-
rrespondentes.

X   CA6.5 - Interpretouse e aplicouse a normativa para a cualificación de proce-
dementos e de soldadores.

X  RA7 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe
especiais (SAW, robots, plasma, fricción, indución, ultrasóns, etc.), así como da
proxección e os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade.

 CA7.1 - Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de
ferramentas, máquinas e equipamentos de soldadura e proxección.

X   CA7.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

X   CA7.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte
o procedemento.

X   CA7.4 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

X   CA7.5 - Rexistráronse os controis e as revisións efectuadas para asegurar a
trazabilidade das operacións de mantemento.

X   CA7.6 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel
nos tempos establecidos.

X  RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA8.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, útiles, máquinas de soldaxe especiais, equipamen-
tos de proxección e medios de transporte.

X   CA8.2 - Operouse coas máquinas e cos equipamentos respectando as normas
de seguridade.

X   CA8.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas de soldadura especiais e proxec-
ción.

X   CA8.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar
nas operacións de soldadura especiais
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X   CA8.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

X   CA8.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura
especiais e proxección.

X   CA8.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

X   CA8.8 - Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos
como primeiro factor de prevención de riscos.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No terceiro trimestre usaranse medios telemáticos para a comunicación entre o alumnado e o profesor da materia, para asi poder desenvolver as actividades de recuperación, repaso
e reforzo.

As actividades de recuperación, repaso e reforzo serán asignadas a cada alumno en función dos R.A. e C.A. non superados durante o curso, polo cal cada alumno podrá ter actividades
de recuperación totalmente diferentes.

Si a situación sanitaria(debido a o COVID-19) o permite, o alumnado poderá ser convocado a facer actividades prácticas no centro escolar, tanto de recuperación, repaso e reforzo
coma de evalución.

Os  alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos esixibles.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Neste caso e na situación na que nos encontramos os criterios son os mismos que os empleados no punto anterior.
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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

Os alumnos/as que durante o transcurso do curso non cumpran coas expectativas marcadas polo profesor, este realizara unha atención mais individualizada co alumno/a, ou alumnos/as, esta atención incluíra os seguintes aparta-
dos:

o Atención mais individualizada.
o Traballos mais prácticos e fáciles da adquirir polo alumno/a.

Estas accións  nunca influirán nos contidos mínimos esixidos na programación.
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