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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

1 NORMAS DE SEGURIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA 1Prepara os equipamentos de soldadura por arco
eléctrico, oxiacetilénica, MIG-MAG ,TIG e recoñece as
súas características e as súas aplicación

 CA 1.1 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e
limpeza

 CA1.2 Aplicáronse e describironse os equipamentos de protección
individual axeitados en cada fase da preparación

si

si

si

si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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 RA 2Realiza as operacións básicas de soldadura sobre
materiais férricos, tendo en conta a relación entre a
técnica que se vaia utilizar e as características do pro-
duto final

 CA 2.4 Mantívose e describiuse a área de traballo co grao axeitado
de orde e limpeza

 CA 2.5 Aplicáronse e describironse as normas de seguridade e
saúde laboral utilizando correctamente as proteccións das máqui-
nas e os medios individuais de protección

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

Nº Unidade didáctica

2 SOLDADURA EN ATMOSFERA NATURAL

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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RA 1Prepara os equipamentos de soldadura por arco eléctrico,
oxiacetilénica, MIG-MAG e TIG e recoñece as súas característi-
cas e as súas aplicacións

 CA1.1 Identificaronse os compoñentes dun posto de traballo
de soldadura por arco eléctrico, soldadura oxiacetilénica,
MIG-MAG e TIG

 CA.1.2 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dun
posto de traballo de soldadura por arco, oxiacetilénica, MIG-
MAG e TIG

 CA1. 3 Identificouse a regulación das variables de traballo
(presión, caudal, corrente, intensidade e dardo da chama)
segundo o traballo que cumpra realizar e o proceso que se
vaia usar

 CA.1. 4Seleccionouse o material de achega en relación coas
características técnicas dos elementos que haxa que unir

 CA 1.5 Seleccionáronse e montáronse os accesorios segundo
as operacións que ser vaian realizar

 CA1.6 Identificarónse  as unións soldadas utilizando as técni-
cas normalizadas

 CA 1.7 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento
de primeiro nivel dos equipamentos de soldadura

 CA 1.8Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde
e limpeza

 CA 1.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no
proceso de preparación

 CA 1.10 Aplicáronse os equipamentos de protección indivi-
dual axeitados en cada fase da preparación

Si

si, en parte

Non

Non

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si,e parte

Non

Non

Si
Si

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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RA 2Realiza e identifica  as operacións básicas de soldadura
sobre materiais férricos, tendo en conta a relación entre a
técnica que se vaia utilizar e as características do produto final

 CA2.1  Preparáronse os bordos das pezas que se vaian unir
 CA2.2 Executáronse os procesos de soldadura e unións de

acordo coas características técnicas dos produtos
 CA 2.3Verificáronse con equipamentos ou medicións as

pezas obtidas, e corrixíronse os posibles defectos
 CA2.4 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde

e limpeza
 CA 2.5 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral

utilizando correctamente as proteccións das máquinas e os
medios individuais de protección

Si
Si

Si

Si

SI

Si, en parte
Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
-Si a situación sanitaria(debido
a o COVID-19) o permite, o
alumnado poderá ser convo-
cado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.

Nº Unidade didáctica

3 SOLDADURA  EN ATMOSFERA PROTEXIDA

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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RA 1Prepara e describe  os equipamentos de soldadura por
arco eléctrico, oxiacetilénica, MIG-MAG eTIG , e recoñece as
súas características e as súas aplicacións

 CA 1.1 Identificáronse os compoñentes dun posto de traba-
llo de soldadura por arco eléctrico, soldadura oxiacetilenica ,
MIG-MAG e TIG

 CA 1.2  Describiuse o funcionamento dos compoñentes dun
posto de traballo de soldadura por arco, oxiacetilénica, MIG-
MAG e TIG

 CA1.3 Reguláronse as variables de traballo (presión, caudal,
corrente, intensidade e dardo da chama) segundo o traballo
que cumpra realizar e o proceso que se vaia usar

 CA 1.4 Seleccionouse o material de achega en relación coas
características técnicas dos elementos que haxa que unir

 CA 1.5 Seleccionáronse e montáronse os accesorios segundo
as operacións que ser vaian realizar

 CA 1.6  Realizáronse as unións soldadas utilizando as técni-
cas normalizadas.

 CA 1.7 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento
de primeiro nivel dos equipamentos de soldadura

 CA 1.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de
orde e limpeza

 CA 1.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no
proceso de preparación

 Ca 1.10 Aplicáronse os equipamentos de protección indivi-
dual axeitados en cada fase da preparación

Si

Si

Non

Non

Si

Si
Si

Si

Si

Si

SI

Si, en parte

Non

Non

Si

Si
Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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RA 2Realiza e indentifica  as operacións básicas de soldadura
sobre materiais férricos, tendo en conta a relación entre a
técnica que se vaia utilizar e as características do produto final

 CA 2.1 Preparáronse os bordos das pezas que se vaian unir
 CA 2.2  Executáronse e identificaronse  os procesos de sol-

dadura e unións de acordo coas características técnicas dos
produtos

 CA 2.3 Verificáronse con equipamentos ou medicións as
pezas obtidas, e corrixíronse os posibles defectos

 CA 2.4 Mantívose a área de traballo co grao axeitado
de orde e limpeza

 CA 2.5 plicáronse as normas de seguridade e saúde
laboral utilizando correctamente as proteccións das
máquinas e os medios individuais de protección

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

Nº Unidade didáctica

4 PREVENCIÓN DE RISCOS NA MONTAXE  NA CARPINTARÍA METÁLICA

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble

(si, non)

Desenvolve-
rase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

RA1 Prepara materiais de carpintaría metálica férrica, en rela-
ción coas características do produto final, interpretando a
documentación técnica

 CA 1.6 Transmitiuse a información con claridade, de xeito
ordenado e estruturado

 CA 1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de
riscos laborais e ambientais requiridas

 CA 1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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RA 2. Prepara as máquinas e as ferramentas de construcións
metálicas, e recoñece as súas características e as súas aplica-
cións

 CA 2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos labo-
rais requiridas

 CA 2.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de
orde e limpeza

 CA 2.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no
proceso de preparación

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado poderá
ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.

RA 3. Realiza as operacións básicas de mecanizado por
conformación sobre materiais férricos, tendo en conta a
relación entre a técnica que se vai utilizar e as caracterís-
ticas do produto final

 CA 3.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado
de orde e limpeza

 CA 3.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde
laboral utilizando correctamente as proteccións das
máquinas e os medios individuais de protección

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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RA 4. Realiza as operacións básicas de montaxe de pro-
dutos férricos, tendo en conta a relación entre as súas
fases e as características do produto final

 CA 4.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado
de orde e limpeza

 CA 4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde
laboral utilizando correctamente as proteccións das
máquinas e os medios individuais de protección

 CA 4.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada
no proceso de preparación

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a
o COVID-19) o permite, o alumna-
do poderá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

RA 5 Transporta produtos de carpintaría metálica férrica,
e selecciona as embalaxes e os utensilios de transporte

 CA 5.8 Realizouse a descarga e a desembalaxe do
produto de acordo con normas de seguridade, para
evitar a súa deterioración

 CA 5.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada
no proceso de embalaxe e transporte

Si

Si

Si

Si

-Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado poderá
ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.
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Nº Unidade didáctica

5 MONTAXE DE CONXUNTOS NA CARPINTARÍA METÁLICA

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble

(si, non)

Desenvolve-
rase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

RA 1 Prepara materiais de carpintaría metálica férrica, en rela-
ción coas características do produto final, interpretando a
documentación técnica

 CA 1.1 identificáronse os materiais que haxa que utilizar, os
perfís, as ferraxes e os medios de unión, de acordo cos ele-
mentos que se vaian construír

 CA 1.2  Seleccionáronse os materiais para empregar no
proceso

 CA 1.3  Comprobáronse as características dos perfís, das
ferraxes e dos medios de unión

 CA 1.4 Realizáronse esbozos, vistas e seccións sobre as pezas
individuais que forman o conxunto

 CA 1.5 Describíronse as características básicas de perfís,
ferraxes e medios de unión

 CA 1.6 Transmitiuse a  información con claridade, de xeito
ordenado e estruturado

 CA 1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de
riscos laborais e ambientais requiridas

 CA 1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

Si, en parte

Si , en parte

Si , en parte

Si
Non

Si

Si
Si

Non

Si

Non

Si
Non

Si

Si
SI

Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado poderá
ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se consi-
dera necesario.
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RA 2 Prepara as máquinas e as ferramentas de construcións
metálicas, e recoñece as súas características e as súas aplica-
cións

 CA 2.1 Identificáronse e clasificáronse as máquinas e as
ferramentas en función das súas prestacións no proceso de
fabricación

 CA 2.2 Identificáronse os dispositivos das máquinas e os
seus sistemas de control

 CA 2.3 Seleccionáronse e montáronse os accesorios e as
ferramentas, segundo as operacións que se vaian realizar

 CA 2.4  Comprobouse o estado de funcionalidade dos acce-
sorios e das ferramentas para executar un correcto mecani-
zado

 CA 2.5 Realizouse e indentificouse  o axuste e o reaxuste dos
equipamentos e das ferramentas en función da operación
que haxa que executar

 CA 2.6 Realizouse e identificouse  a limpeza, a lubricación e
o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das fe-
rramentas

 CA 2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos labo-
rais requiridas

 CA 2.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de
orde e limpeza

 CA 2.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no
proceso de preparación

Non

Si, en parte

Si , en parte

Si, en parte

Si , en parte

Si

Si

Si

Si

Non

Non

Non

Non

Si

Si

Si

Si

Si

Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado poderá
ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.
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RA 3Realiza as operacións básicas de mecanizado por confor-
mación sobre materiais férricos, tendo en conta a relación
entre a técnica que se vai utilizar e as características do produ-
to final

 CA 3.1 Describíronse as fases de proceso de mecanizado en
función das características de material e da técnica de me-
canizado

 CA 3.2 Estableceuse unha orde de execución en función do
óptimo aproveitamento dos recursos

 CA 3.3 Realizouse a recalcadura, a estirada, o aplanamento,
a curvaxe e a dobra de perfís e chapas de acordo con proce-
dementos normalizados

 CA 3.4 Alimentáronse correctamente máquinas manuais
tendo en conta as propiedades dos materiais

 CA 3.5Alimentáronse máquinas automáticas, tendo en conta
o proceso que se vaia desenvolver e os parámetros da má-
quina

 CA 3.6 Verificáronse con equipamentos ou medicións as
pezas obtidas, e corrixíronse os posibles defectos

 CA 3.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de
orde e limpeza

 CA 3.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral
utilizando correctamente as proteccións das máquinas e os
medios individuais de protección

Si, en parte

Si

Non

Si, en parte

Si

Si

Si

Si

Non

Si

Non

Si, en parte

Si,en parte

Si

Si

Si

Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado poderá
ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.
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RA 4 Realiza e identifica  as operacións básicas de montaxe de
produtos férricos, tendo en conta a relación entre as súas fases
e as características do produto final

 CA 4.1 Realizouse o plano de montaxe do produto que haxa
que obter

 CA 4.2 Describíronse as fases de proceso de montaxe en
función das pezas que se vaian unir

 CA 4.3  Seleccionáronse os accesorios, os medios de unión e
as ferramentas, en función da orde de execución

 CA 4.4 Colocáronse e decribironse  as pezas que se vaian
montar para obter un produto de calidade

 CA 4.6 Verificáronse as características dimensionais e xeo-
métricas dos produtos obtidos, e corrixíronse posibles de-
fectos.

 CA 4.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de
orde e limpeza

 Ca 4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral
utilizando correctamente as proteccións das máquinas e os
medios individuais de protección

 CA 4.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no
proceso de preparación

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos
traballos, tarefas eprobas
teórico prácticas realizadas
e entregadas.
 -Si a situación sanita-
ria(debido a o COVID-19) o
permite, o alumnado pode-
rá ser convocado a
facer una proba presencial.
-Videoconferencias, si se
considera necesario.
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RA 5 Transporta produtos de carpintaría metálica férrica,
e selecciona as embalaxes e os utensilios de transport

 CA 5.1 Seleccionáronse os produtos de embalaxe de
acordo coas características do produto final

 CA 5.2 Seleccionáronse os soportes e os medios de
amarre axeitados para a súa inmobilización durante o
transporte

 CA 5.3 Realizouse a embalaxe dos produtos cos mate-
riais apropiados e protexendo os puntos débiles

 CA 5.4 Identificáronse mediante etiquetas ou outros
medios especificados os produtos embalados

 CA 5.5 Manipulouse o produto embalado con seguri-
dade e coidado ata a súa colocación no medio de
transporte

 CA 5.6 Realizáronse as suxeicións cos medios axeita-
dos e verificouse a inmobilización

 CA 5.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos
laborais na mbalaxe e no transporte de cargas

 CA 5.8 Realizouse a descarga e a desembalaxe do
produto de acordo con normas de seguridade, para
evitar a súa deterioración

 CA 5.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada
no proceso de embalaxe e transporte

Non

Si

Non

Non

Non

Si

Si

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.
Revisión e avaliación dos tra-
ballos, tarefas eprobas teórico
prácticas realizadas e entrega-
das.
-Si a situación sanitaria(debido
a o COVID-19) o permite, o
alumnado poderá ser convo-
cado a facer una proba pre-
sencial.
-Videoconferencias, si se con-
sidera necesario.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Os mínimos exixibles serán :

a) Identificar as medidas colectivas e individuais  en prevención de riscos
b) Coñecer e preparar os equipamentos de soldadura por arco eléctrico, oxiacetilénica e MIG-MAG
c) Describir e operar de forma destra nos procesos de soldaxe de electrodos revestidos con electrodo e MIG-MAG
d) Realizár esbozos, vistas e seccións sobre as pezas individuais que forman un conxunto ou elemento metálico
e) Identificar e operar de forma destra nas máquinas e ferramentas auxiliares utilizadas na construcción de elementos e conxuntos metálicos
f) Realizar supostos prácticos de montaxe de elementos e  conxuntos metálicos
g) Identificar e coñecer os materiais utilizados na montaxe de elementos e conxuntos metálicos

Os criterios de cualificación  son os seguintes:
Hai que diferenciar  entre  o alumnado que ten suspenso e aprobadas  as avaliacións anteriores , quedando da seguinte maneira .
Haberá un total de 11 tarefas  que o alumno terá que realizar, as cales  se valorarán positivamente, e serán sumatorias a nota obtida na 2ª avaliación, dependendo da nota que teña o
alumno na 1º e 2ª avaliación , realizarase da seguinte forma:

O alumno que teña un 1 ou un 2, cada tarefa que entregue ben feita terá un valor de 0.36 pts (0,36 x 11 = 4 puntos)
O alumno que obtivera un 3 ou un 4 , cada tarefa que entregue ben feita terá un valor de  0,27 pts ( 0,27x 11= 3 Puntos)
O alumno que obtivera un 5 ou  superior , cada tarefa que entregue ben feita terá  un valor de 0 18 pts ( 0,18x11= 2 puntos)

NOTA: Si as autoridades sanitarias autorizan, e dan instruccións de que o alumnado de 1º de FPBásica deba incorporase as actividades educativas presenciais por mudar a situación da
pandemia do COVID-19  , as tarefas tamén poderán ser de caracter práctico e no seu caso substituiranse polas 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 NORMAS DE SEGURIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x

RA 1Prepara os equipamentos de soldadura por arco eléctrico,
oxiacetilénica, MIG-MAG ,TIG e recoñece as súas características e
as súas aplicación

CA 1.1  Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e
limpeza

CA1.2 Aplicáronse e describironse  os  equipamentos de protec-
ción individual axeitados en cada fase da preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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x x RA 2Realiza as operacións básicas de soldadura sobre materiais
férricos, tendo en conta a relación entre a técnica que se vaia
utilizar e as características do produto final

CA 2.4 Mantívose e describiuse a área de traballo co grao axeitado de orde e
limpeza
CA 2.5 Aplicáronse e describironse as normas de seguridade e saúde laboral
utilizando correctamente as proteccións das máquinas e os medios individuais de
protección

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas eprobas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

Nº Unidade didáctica

2 SOLDADURA EN ATMOSFERA NATURAL

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X X RA 1Prepara e describe  os equipamentos de soldadura por arco eléctri-
co, oxiacetilénica, MIG-MAG eTIG  , e recoñece as súas características e
as súas aplicacións

CA1.1 Identificaronse os compoñentes dun posto de traballo de soldadu-
ra por arco eléctrico, soldadura oxiacetilénica, MIG-MAG
CA.1.2 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dun posto de
traballo de soldadura por arco, oxiacetilénica, MIG-MAG
CA 1.5 Seleccionáronse e montáronse os accesorios segundo as opera-
cións que ser vaian realizar
CA1.6 Identificarónse  as unións soldadas utilizando as técnicas normali-
zadas
CA 1.7 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento de primeiro
nivel dos equipamentos de soldadura
CA 1.8Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA 1.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
preparación
CA 1.10 Aplicáronse os equipamentos de protección individual axeitados
en cada fase da preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

X X

RA 2 Realiza e identifica  as operacións básicas de soldadura sobre mate-
riais férricos, tendo en conta a relación entre a técnica que se vaia utili-
zar e as características do produto final

CA2.1  Preparáronse os bordos das pezas que se vaian unir
CA2.2 Executáronse os procesos de soldadura e unións de acordo coas
características técnicas dos produtos
CA 2.3Verificáronse con equipamentos ou medicións as pezas obtidas, e
corrixíronse os posibles defectos
CA2.4 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA 2.5 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral utilizando
correctamente as proteccións das máquinas e os medios individuais de
protección

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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Nº Unidade didáctica

3 SOLDADURA EN ATMOSFERA PROTEXIDA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x
RA 1 Prepara e describe  os equipamentos de soldadura por arco eléctri-
co, oxiacetilénica, MIG-MAG eTIG  , e recoñece as súas características e
as súas aplicacións

CA 1.1 Identificáronse os compoñentes dun posto de traballo de solda-
dura por arco eléctrico, soldadura oxiacetilenica , MIG-MAG .
CA 1.2  Describiuse o funcionamento dos compoñentes dun posto de
traballo de soldadura por arco, oxiacetilénica, MIG-MAG.
CA 1.5 Seleccionáronse e montáronse os accesorios segundo as opera-
cións que ser vaian realizar
CA 1.6  Realizáronse as unións soldadas utilizando as técnicas normaliza-
das.
CA 1.7 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento de primeiro
nivel dos equipamentos de soldadura
CA 1.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA 1.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
preparación
CA 1.10 Aplicáronse os equipamentos de protección individual axeitados
en cada fase da preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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x x
RA 2Realiza e indentifica  as operacións básicas de soldadura sobre ma-
teriais férricos, tendo en conta a relación entre a técnica que se vaia
utilizar e as características do produto final

CA 2.1 Prepararonse e identificaronse os bordos das pezas que se vaian
unir
CA 2.2  Executáronse e identificaronse  os procesos de soldadura e
unións de acordo coas características técnicas dos produtos
CA 2.3 Verificáronse con equipamentos ou medicións as pezas obtidas, e
corrixíronse os posibles defectos
CA 2.4 Mantívose e describiuse a área de traballo co grao axeita-
do de orde e limpeza
CA 2.5 Aplicáronse e indicaronse as normas de seguridade e
saúde laboral utilizando correctamente as proteccións das má-
quinas e os medios individuais de protección

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

Nº Unidade didáctica

4 PREVENCIÓN DE RISCOS NA MONTAXE  NA CARPINTARÍA METÁLICA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA1 Prepara materiais de carpintaría metálica férrica, en relación coas
características do produto final, interpretando a documentación técnica

CA 1.6 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e
estruturado
CA 1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e
ambientais requiridas
CA 1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.

-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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X X
RA 2. Prepara as máquinas e as ferramentas de construcións metálicas, e
recoñece as súas características e as súas aplicacións

CA 2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiri-
das
CA 2.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA 2.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.

-Videoconferencias, si se considera
necesario.

X X

RA 3. Realiza as operacións básicas de mecanizado por conforma-
ción sobre materiais férricos, tendo en conta a relación entre a
técnica que se vai utilizar e as características do produto final

CA 3.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e
limpeza
CA 3.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral utili-
zando correctamente as proteccións das máquinas e os medios
individuais de protección

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.

-Videoconferencias, si se considera
necesario.
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X X

RA 4. Realiza as operacións básicas de montaxe de produtos férri-
cos, tendo en conta a relación entre as súas fases e as caracterís-
ticas do produto final

CA 4.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e
limpeza
CA 4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral utili-
zando correctamente as proteccións das máquinas e os medios
individuais de protección
CA 4.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso
de preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.

-Videoconferencias, si se considera
necesario.

X
X

RA 5 Transporta produtos de carpintaría metálica férrica, e selec-
ciona as embalaxes e os utensilios de transporte

CA 5.8 Realizouse a descarga e a desembalaxe do produto de
acordo con normas de seguridade, para evitar a súa deterioración
CA 5.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso
de embalaxe e transporte

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
-Videoconferencias, si se considera
necesario.

Nº Unidade didáctica

5 MONTAXE DE CONXUNTOS NA CARPINTARÍA METÁLICA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X X RA 1 Prepara materiais de carpintaría metálica férrica, en relación coas
características do produto final, interpretando a documentación técnica

 CA 1.2  Seleccionáronse os materiais para empregar no proceso
 CA 1.4 Realizáronse esbozos, vistas e seccións sobre as pezas indivi-

duais que forman o conxunto
 CA 1.6 Transmitiuse a  información con claridade, de xeito ordenado e

estruturado
 CA 1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais

e ambientais requiridas
 CA 1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
Videoconferencias, si se considera
necesario.

X X
RA 2 Prepara as máquinas e as ferramentas de construcións metálicas, e
recoñece as súas características e as súas aplicacións

 CA 2.5 Realizouse e indentificouse  o axuste e o reaxuste dos equipa-
mentos e das ferramentas en función da operación que haxa que exe-
cutar

 CA 2.6 Realizouse e identificouse  a limpeza, a lubricación e o mante-
mento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas

 CA 2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requi-
ridas

 CA 2.8 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpe-
za

 CA 2.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
Videoconferencias, si se considera
necesario.
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X X

RA 3Realiza as operacións básicas de mecanizado por conformación
sobre materiais férricos, tendo en conta a relación entre a técnica que se
vai utilizar e as características do produto final

 CA 3.2 Estableceuse unha orde de execución en función do óptimo
aproveitamento dos recursos

 CA 3.4 Alimentáronse correctamente máquinas manuais tendo en
conta as propiedades dos materiais

 CA 3.5Alimentáronse máquinas automáticas, tendo en conta o proce-
so que se vaia desenvolver e os parámetros da máquina

 CA 3.6 Verificáronse con equipamentos ou medicións as pezas obti-
das, e corrixíronse os posibles defectos

 CA 3.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpe-
za

 CA 3.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral utilizan-
do correctamente as proteccións das máquinas e os medios indivi-
duais de protección

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
Videoconferencias, si se considera
necesario.

X X
RA 4 Realiza e identifica  as operacións básicas de montaxe de produtos
férricos, tendo en conta a relación entre as súas fases e as características
do produto final

 CA 4.1 Realizouse o plano de montaxe do produto que haxa que
obter

 CA 4.2 Describíronse as fases de proceso de montaxe en función das
pezas que se vaian unir

 CA 4.3  Seleccionáronse os accesorios, os medios de unión e as ferra-
mentas, en función da orde de execución

 CA 4.4 Colocáronse e decribironse  as pezas que se vaian montar para
obter un produto de calidade

 CA 4.6 Verificáronse as características dimensionais e xeométricas dos
produtos obtidos, e corrixíronse posibles defectos.

 CA 4.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpe-
za

 Ca 4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e saúde laboral utilizando
correctamente as proteccións das máquinas e os medios individuais
de protección

 CA 4.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
preparación

-Traballos, tarefas e probas teórico
prácticas.
Revisión e avaliación dos traballos,
tarefas e probas teórico prácticas
realizadas e entregadas.
-Si a situación sanitaria(debido a o
COVID-19) o permite, o alumnado
poderá ser convocado a facer una
proba presencial.
Videoconferencias, si se considera
necesario.
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades realizaranse a través da aula virtual de moodle e por correo electronico , as actividades consisten en : tarefas , probas e traballos  así como,  l ectura  de temas
,visulaización de videos, realización de laminas , supostos prácticos etc..
Estas actividades están relacionadas coas unidades didacticas expostas no apartado anterior e serán de repaso , reforzo e ampliación da materia impartida nas 1ª e 2ª avaliación, o
alumnado deberá :
Realizar cuestionarios
Entrega de laminas
Entrega de procedementos
E si as autoridades sanitarias autorizan, e dan instruccións de que o alumnado de 1º de FPBásica deba incorporase as actividades educativas presenciais por mudar a situación da pan-
demia do COVID-19 , as tarefas tamén poderán ser de caracter práctico .

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

En 1º de Fpbásica de fabricación e montaxe non hai ningún alumno matriculado con PD
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8. Medidas de atención á diversidade

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

O alumnos que durante o transcurso da 3ª avaliación non cumpran coas expectativas marcadas polo profesor, este realizara unha atención mais individualizada co alumno ,esta atención incluíra os seguin-
tes apartados:

o Atención mais individualizada por medios telematicos e por conexión telefonica
o Traballos , tarefas e probas mais entendibles e acesibles
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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

CBFME01 Fabricación e montaxe

Módulo profesional

Código Nome

MP3020 Operacións básicas de fabricación

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Presencial Ordinaria A

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

Nome e apelidos

Mercedes Calvelo Teijido

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

7 Manipulación de cargas e do produto final.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble

(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA4 - Manipula cargas na alimentación e descarga de
máquinas e sistemas automáticos para a realización de
operacións de fabricación, e describe os dispositivos e
o proceso

CA4.1 Describíronse os procesos auxiliares de fabricación mecánica en
mecanizado, soldadura, caldeiraría, etc CA4.2 Analizáronse os procedemen-
tos de alimentación e descarga de sistemas automáticos de fabricación me-
cánica

SI SI  -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

CA4.3 Describíronse os procedementos de manipulación de cargas Sobre os
contidos expostos da unidade. CA4.4 Axustáronse os parámetros de opera-
ción segundo as instrucións recibidas

SI SI

•CA4.5 Efectuáronse operacións de carga e descarga de máquinas automáti-
cas segundo as especificacións requiridas

SI SI

CA4.6 Vixiouse o sistema automatizado para o seu correcto funcionamento,
detendo o sistema ante calquera anomalía que poña en risco a calidade do
produto

SI SI

CA4.7 Aplicáronse os requisitos de seguridade na manipulación e no trans-
porte de cargas

SI NON

CA4.8 Comunicáronse as incidencias xurdidas e rexistráronse no documento
apropiado

SI SI en parte

CA4.9 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais na manipula-
ción de máquinas e equipamentosCA4.10 Amosouse unha actitude respon-
sable e de interese pola mellora do procesoCA4.11 Mantivéronse hábitos de
orde e limpeza


SI SI
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
CA1.6 - Tivéronse en conta as especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais requiridos na organización do traballo
CA1.7 - Mantivéronse as zonas de traballo da súa responsabilidade en condicións de orde, limpeza e seguridade
CA1.1 - Interpretouse a simboloxía normalizada aplicable en fabricación mecánica
CA1.3 - Extraeuse de follas de traballo, catálogos e outros documentos a información necesaria que permita pór en práctica o proceso de traballo
CA1.5 - Realizáronse a man alzada debuxos sinxelos que representen os produtos que haxa que obter
CA2.3 - Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios en función do tipo do material e da calidade requirida
CA2.4 - Efectuouse o transporte de materiais e equipamentos aplicando as normas de seguridade requiridas
CA2.5 - Realizouse o mantemento e o coidado dos medios empregados no proceso logo de finalizado
CA2.6 - Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas
CA3.1 - Realizouse a preparación e a limpeza das superficies das pezas que haxa que limar, serrar, roscar, etc
CA3.2 - Trazáronse e marcáronse as pezas segundo especificacións requiridas ou instrucións recibidas
CA3.4 - Realizáronse as operacións de limadura, serraxe, roscaxe, etc., seguindo as especificacións recibidas
CA3.5 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais na execución das operacións de limadura, serraxe, roscaxe, etc
CA3.6 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza
CA4.2 - Operouse cos instrumentos de verificación e control segundo os procedementos establecidos
CA4.3 - Comparáronse as medicións realizadas cos requisitos expresados no plano ou nas follas de verificación
CA4.4 - Realizouse o rexistro dos resultados nas fichas e nos documentos axeitados
CA4.6 - Realizouse o mantemento de uso dos aparellos utilizados
CA4.7 - Operouse con rigor nos procedementos desenvolvidos
CA1.2 - Comprendéronse as instrucións orais e escritas recibidas para a realización do traballo
CA1.3 - Extraeuse de follas de traballo, catálogos e outros documentos a información necesaria que permita pór en práctica o proceso de traballo
CA4.7 - Aplicáronse os requisitos de seguridade na manipulación e no transporte de cargas
CA4.9 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais na manipulación de máquinas e equipamentos
CA4.10 - Amosouse unha actitude responsable e de interese pola mellora do proceso
CA4.11 - Mantivéronse hábitos de orde e limpeza
CA5.1 - Identificáronse e describíronse os instrumentos básicos de medida e control, e o seu funcionamento
CA5.2 - Operouse cos instrumentos de verificación e control segundo os procedementos establecidos
CA5.3 - Comparáronse as medicións realizadas cos requisitos expresados no plano ou nas follas de verificación
CA5.6 - Realizouse o mantemento de uso dos aparellos utilizados
CA5.7 - Operouse con rigor nos procedementos desenvolvidos
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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 Normas de seguridade e prevención de riscos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución de limadura, serraxe, roscaxe,
etc., interpretando a información contida nas especificacións do produto
que se vaia
mecanizar

 CA1.6 Tivéronse en conta as especificacións de prevención de riscos
laborais e ambientais

 CA1.7 Mantivéronse as zonas de traballo da súa responsabilidade en
condicións de orde, limpeza e seguridade

 CA1.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas

 --Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

Nº Unidade didáctica

2 Representación gráfica básica.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución de limadura, serraxe, roscaxe,
etc., interpretando a información contida nas especificacións do produto
que se vaia
mecanizar

 CA1.1 Interpretouse a simboloxía normalizada aplicable en fabricación
mecánica PE.1 - Sobre os contidos expostos da unidade.

 •CA1.2 Comprendéronse as instrucións orais e escritas recibidas para a
realización do traballo

 CA1.3 Extraeuse de follas de traballo, catálogos e outros documentos a
información •

 CA1.4 Explicáronse as operacións que cumpra realizar, de forma que
permitan a realización do proceso, axustándose ás especificacións sina-
ladas

 CA1.5 Realizáronse a man alzada debuxos sinxelos que representen os
produtos que haxa que obter

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.



Páxina 5 de 9

Nº Unidade didáctica

3 Operacións básicas manuais de fabricación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA2- Prepara materiais, utensilios e ferramentas de limadura, serraxe,
roscaxe, etc., recoñecendo as súas características e as súas aplicacións

 CA2.1 Realizouse o abastecemento dos materiais necesarios para o
proceso de mecanizado condicións de uso que permitan aproveitar op-
timamente o seu rendemento

 CA2.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios en función do
tipo do material e da calidade requirida

 CA2.4 Efectuouse o transporte de materiais e equipamentos aplicando
as normas de seguridade requiridas

 CA2.5 Realizouse o mantemento e o coidado dos medios empregados
no proceso logo de finalizado

 CA2.6 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiri-
das

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

RA3 - Realiza operacións básicas de limadura, serraxe, roscaxe, etc.,
seleccionando as ferramentas e aplicando as técnicas de fabricación

 CA3.1 Realizouse a preparación e a limpeza das superficies das pezas
que haxa que limar, serrar, roscar, etc

 CA3.2 Trazáronse e marcáronse as pezas segundo especificacións
requiridas ou instrucións recibidas

 CA3.3 Manipuláronse e colocáronse as pezas empregando as ferra-
mentas e os utensilios apropiados

 CA3.4 Realizáronse as operacións de limadura, serraxe, roscaxe, etc.,
seguindo as especificacións recibidas

 CA3.5 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais na exe-
cución das operacións de limadura, serraxe, roscaxe, etc

 CA3.6 Realizáronse os traballos con orde e limpeza
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Nº Unidade didáctica

4 Verificacións de pezas e conxuntos.

1ª
aval

.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA4 - Realiza operacións de verificación sobre as pezas obtidas, tendo
en conta a relación entre as características do produto final e as espe-
cificacións técnicas

 CA4.1 Identificáronse e describíronse os instrumentos básicos de medida
e control, e o seu funcionamento

 CA4.2 Operouse cos instrumentos de verificación e control segundo os
procedementos establecidos

 CA4.3 Comparáronse as medicións realizadas cos requisitos expresados
no plano ou nas follas de verificación

 CA4.4 Realizouse o rexistro dos resultados nas fichas e nos documentos
axeitados unidade.

 •CA4.5 Reflectíronse nos informes as incidencias observadas durante o
control de materias primas, das operacións de mecanizado e das pezas

 CA4.6 Realizouse o mantemento de uso dos aparellos utilizados
 CA4.7 Operouse con rigor nos procedementos desenvolvidos

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

Nº Unidade didáctica

5 Materiais.

1ª
aval

.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución de tradeadura, torneadu-
ra, fresaxe, etc., interpretando a información contida nas especifica-
cións do produto que se vaia
Mecanizar
RA2 - Prepara materiais, utensilios e máquinas de tradeadura, torne-
adura, fresaxe, etc., recoñecendo as súas características e as súas
aplicacións

CA1.1 Interpretou a simboloxía normalizada aplicable fabricación mecánica •
 CA1.2 Comprendéronse as instrucións orais e escritas recibidas para a

realización do traballo
 CA1.3 Extraeuse de follas de traballo, catálogos e outros documentos a

información necesaria que permita pór en práctica o proceso de traballo
 CA2.1 Realizouse o abastecemento dos materiais necesarios para o

proceso de mecanizado
 CA2.2 Comprobouse que os medios, as ferramentas e os equipamentos

que se vaian utilizar estean nas condicións de uso que permitan aproveitar
optimamente o seu rendemento

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.
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Nº Unidade didáctica

6 Realización de operacións mecánicas básicas.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Organiza o seu traballo na execución de tradeadura, torneadura,
fresaxe, etc., interpretando a información contida nas especificacións
do produto que se vaia mecanizar
RA2 - Prepara materiais, utensilios e máquinas de tradeadura, tornea-
dura, fresaxe, etc., recoñecendo as súas características e as súas
aplicacións
RA3 - Realiza operacións básicas de tradeadura, torneadura, fresaxe,
etc., seleccionando as ferramentas e os equipamentos, conforme as
técnicas de fabricación SI

 CA1.4 Explicáronse as operacións que cumpra realizar, de xeito que
permitan a realización do proceso, axustándose ás especificacións sina-
ladas

 CA1.5 Realizáronse a man alzada debuxos sinxelos que representen os
produtos que haxa que obter

 CA1.6 Tivéronse en conta as especificacións de prevención de riscos
laborais e ambientais requiridos na organización do traballo

 CA1.7 Mantivéronse as zonas de traballo da súa responsabilidade en
condicións de orde, limpeza e seguridade

 CA1.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas
 CA2.3 Seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e as máquinas en

función do tipo material e da calidade requirida

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.

Nº Unidade didáctica

8 Verificación. Trazabilidade e Calidade.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA5 - Realiza operacións de verificación sobre as pezas obtidas, ten-
do en conta a relación entre as características do produto final e as
especificacións técnicas

 CA5.1 Identificáronse e describíronse os instrumentos básicos de medida
e control, e o seu funcionamento

 CA5.2 Operouse cos instrumentos de verificación e control segundo os
procedementos establecidos

 CA5.3 Comparáronse as medicións realizadas cos requisitos expresados
no plano ou nas follas de verificación

 CA5.4 Realizouse o rexistro dos resultados nas fichas e nos documentos
apropiados

 CA5.5 Reflectíronse nos informes as incidencias observadas durante o
control de materias primas, das operacións de mecanizado e das pezas
mecanizadas

 CA5.6 Realizouse o mantemento de uso dos aparellos utilizados
 CA5.7 Operouse con rigor nos procedementos

 Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas. Revisión e avaliación
dos traballos, tarefas e probas teórico
prácticas realizadas e entregadas.-
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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 nota 2ª 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.
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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

Atención mais individualizada:
Traballos parcializados para facilitar unha mellor comprensión por parte do alumnado. Sendo mais facilmente asimilable.
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 Mecanizado na carpintería de PVC

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble

(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA2 - Prepara as máquinas e as ferramentas do PVC, e
recoñece as súas características e as súas aplicacións

CA2.1 Identificáronse e clasificáronse as máquinas e as ferramentas en
función das súas prestacións no proceso de fabricación
CA2.2 Identificáronse os dispositivos das máquinas e os seus sistemas de
control • CA2.3 Seleccionáronse e montáronse os accesorios e as ferramen-
tas, segundo as operacións que se vaian realizar
CA2.4 Comprobouse o estado de funcionalidade dos accesorios e das ferra-
mentas para executar un correcto mecanizado
CA2.5 Realizouse o axuste e o reaxuste dos equipamentos e das ferramen-
tas en función da operación que haxa que executar•
CA2.6 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento de primeiro nivel
dos equipamentos e das ferramentas
CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza •
CA2.8 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de prepara-
ción •
CA2.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas •

SI SI EN PARTE  -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.

RA3 - Realiza as operacións de mecanizado sobre
materiais de PVC, tendo en conta a relación entre a
técnica que se vaia utilizar e as características do pro-
duto final

CA3.1 Describíronse as fases de proceso de mecanizado en función das
características do material e da técnica de mecanizado
CA3.2 Estableceuse unha orde de execución en función do óptimo aprovei-
tamento dos recursos
CA3.3 Realizouse a suxeición de PVC nas condicións de seguridade requiri-
das •
CA3.4 Realizouse a tronza, o encaixe, a fresaxe, a tradeadura e a roscaxe de
perfís e chapas de PVC de acordo cos procedementos normalizados
CA3.5 Realizouse o remate das pezas mecanizadas para a súa posterior
ensamblaxe

SI SI EN PARTE
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Nº Unidade didáctica

7 Montaxe de elementos de carpintería de PVC.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble

(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa
emprendedora, identificando os requisitos derivados da
montaxe de produtos de PVC

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os
requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe de produtos de PVC
CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe de produtos
de PVC
CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa montaxe de produtos de PVC


NON SI  -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.

RA5 - Realiza as operacións de montaxe de produtos
de PVC, tendo en conta a relación entre as súas fases
e as características do produto final

CA5.1 Describíronse as fases de proceso de ensamblaxe e montaxe en
función das pezas que se vaian unir
CA5.2 Seleccionáronse os accesorios, os medios de unión e as ferramentas,
en función da orde de execución
CA5.3 Realizouse a montaxe de bisagras, ferraxes e accesorios sobre os
elementos mecanizados
CA5.4 Realizáronse as unións fixas e desmontables seguindo criterios de
seguridade, funcionalidade e economía
CA5.5 Realizouse a ensamblaxe dos compoñentes da estrutura e compro-
bouse a súa rixidez e a súa funcionalidade
CA5.6 Verificáronse as características dimensionais e xeométricas dos pro-
dutos obtidos e corrixíronse posibles defectos
CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA5.8 Aplicáronse as normas de seguridade requiridas na montaxe PVC
CA5.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de prepara-
ción•

SI NON 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Para alcanzar a avaliación positiva, o alumno debe ser capaz de:
- Acondicionar o area de traballo coa preparación de maquinas, montaxe de camas tendo en conta a normativa de prevención de riscos laborais.
- Interpretar a documentación e identificar o material necesario para realizar o traballo.
- Mecanizar e montar portas e ventas tendo en conta os niveis, alineamentos e unións tanto soldadas coma de atornilladas.
- Embalar e suxeitar os elementos para a súa manipulación e transporte-
- Realizar o mantemento de primeiro nivel nas máquinas.
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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 Materiais usados na carpintería de aluminio.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Prepara materiais de aluminio, en relación coas características do
produto final, interpretando a documentación técnica

CA1.1 Identificáronse os materiais que se vaian utilizar, os perfís, as ferra-
xes e os medios de unión, de acordo cos elementos que haxa que constru-
ír
CA1.2 Seleccionáronse os materiais para empregar no proceso
CA1.3 Comprobáronse as características dos perfís, das ferraxes e dos
medios de unión •
CA1.4 Realizáronse esbozos, vistas e seccións sobre as pezas individuais
que forman o conxunto
CA1.5 Describíronse as características básicas dos perfís, das ferraxes e
dos medios de unión
CA1.6 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e
estruturado
CA1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e
ambientais requiridas
CA1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.
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Nº Unidade didáctica

2 Mecanizado na carpintería de aluminio.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA2 - Prepara as máquinas e as ferramentas do aluminio, recoñecendo as
súas características e as súas aplicacións

CA2.1 Identificáronse e clasificáronse as máquinas e as ferramentas en
función das súas prestacións no proceso de fabricación
CA2.2 Identificáronse os dispositivos das máquinas e os seus sistemas de
control
CA2.3 Seleccionáronse e montáronse os accesorios e as ferramentas,
segundo as operacións que se vaian realizar CA2.4 Comprobouse o esta-
do de funcionalidade dos accesorios e das ferramentas para executar un
correcto mecanizado
CA2.5 Realizouse o axuste e o reaxuste dos equipamentos e das ferra-
mentas en función da operación que haxa que executar
CA2.6 Realizouse a limpeza, a lubricación e o mantemento de primeiro
nivel dos equipamentos e das ferramentas
CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA2.8 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de pre-
paración
CA2.9 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas


 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas.  realizadas e entre-
gadas.

RA3 - Realiza as operacións de mecanizado sobre materiais de aluminio,
tendo en conta a relación entre a técnica que se vaia utilizar e as caracte-
rísticas do produto final

CA3.1 Describíronse as fases de proceso de mecanizado en función das
características de  material e da técnica de mecanizado
CA3.2 Estableceuse unha orde de execución en función do óptimo apro-
veitamento dos recursos
CA3.3 Realizouse a suxeición dos perfís de aluminio nas condicións de
seguridade requiridas
CA3.4 Realizouse a tronza, a cuñaxe, o encaixe, a fresaxe, a tradeadura e
a roscaxe de perfís e chapas de aluminio de acordo cos procedementos
normalizados
CA3.5 Realizouse o remate das pezas mecanizadas para a súa posterior
ensamblaxe





Páxina 7 de 12

Nº Unidade didáctica

3 Montaxe de elementos de carpintería de aluminio.

1ª
aval

.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora,
identificando os requisitos derivados da montaxe de produtos de alu-
minio

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os
requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe de produtos de aluminio
CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe de produtos
de aluminio
CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa montaxe de produtos de aluminio


 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.

RA5 - Realiza as operacións de montaxe de produtos de aluminio,
tendo en conta a relación entre as súas fases e as características do
produto final

CA5.1 Describíronse as fases de proceso de ensamblaxe e montaxe en
función das pezas que se vaian unir
CA5.2 Seleccionáronse os accesorios, os medios de unión e as ferramentas,
en función da orde de execución
CA5.3 Realizouse a montaxe de bisagras, ferraxes e accesorios sobre os
elementos mecanizados
CA5.4 Realizáronse as unións fixas e desmontables seguindo criterios de
seguridade, funcionalidade e economía
CA5.5 Realizouse a ensamblaxe dos compoñentes da estrutura e compro-
bouse a súa rixidez e a súa funcionalidade
CA5.6 Verificáronse as características dimensionais e xeométricas dos
produtos obtidos, e corrixíronse posibles defectos
CA5.7 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza
CA5.8 Aplicáronse as normas de seguridade requiridas na montaxe de
produtos de aluminio
CA5.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de prepa-
ración
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Nº Unidade didáctica

4 Manipulación e transporte do aluminio.

1ª
aval

.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA6 - Transporta produtos de aluminio, e selecciona as embalaxes e
os utensilios de transportes

 CA6.1 Seleccionáronse os produtos de embalaxe de acordo coas caracte-
rísticas do produto final

 CA6.2 Seleccionáronse os soportes e os medios de amarre axeitados para
a súa inmobilización durante o transporte

 CA6.3 Realizouse a embalaxe dos produtos cos materiais apropiados e
protexendo os puntos débiles de deterioración

 CA6.4 Identificáronse mediante etiquetas ou outros medios especificados
os produtos embalados

 CA6.5 Manipulouse o produto embalado con seguridade e coidado ata a
súa colocación no medio de transporte

 CA6.6 Realizáronse as suxeicións cos medios adecuados e verificouse a
inmobilización •

 CA6.7 Realizouse a descarga e a desembalaxe do produto de acordo con
normas de seguridade para evitar a súa deterioración

 CA6.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais na emba-
laxe e no transporte de cargas

 CA6.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de em-
balaxe e transporte

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.
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Nº Unidade didáctica

5 Materiais usados na carpintería de PVC.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA1 - Prepara materiais de PVC en relación coas características do
produto final e interpretando a documentación técnica

 CA1.1 Identificáronse os materiais que cumpra utilizar, os perfís, as ferra-
xes e os medios de unión, de acordo cos elementos que se vaian constru-
ír

 CA1.2 Seleccionáronse os materiais para empregar no proceso
 CA1.3 Comprobáronse as características dos perfís, das ferraxes e dos

medios de unión
 CA1.4 Realizáronse esbozos, vistas e seccións sobre as pezas individuais

que forman o conxunto
 CA1.5 Describíronse as características básicas dos perfís, das ferraxes e

dos medios de unión
 CA1.6 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e

estruturado
 CA1.7 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e

ambientais requiridas
 CA1.8 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.
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Nº Unidade didáctica

8 Manipulación e transporte do PVC.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA6 - Transporta produtos de PVC, e selecciona as embalaxes e os
utensilios de transporte

 CA6.1 Seleccionáronse os produtos de embalaxe de acordo coas caracte-
rísticas do produto final

 CA6.2 Seleccionáronse os soportes e os medios de amarre axeitados
para a súa inmobilización durante o transporte

 CA6.3 Realizouse a embalaxe dos produtos cos materiais apropiados e
protexendo os puntos débiles de deterioración

 CA6.4 Identificáronse mediante etiquetas ou outros medios especificados
os produtos embalados

 CA6.5 Manipulouse o produto embalado con seguridade e coidado ata a
súa colocación no medio de transporte

 CA6.6 Realizáronse as suxeicións cos medios adecuados e verificouse a
inmobilización •

 CA6.7 Realizouse a descarga e a desembalaxe do produto de acordo con
normas de seguridade para evitar a súa deterioración

 CA6.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais na emba-
laxe e no transporte de cargas

 CA6.9 Mantívose unha actitude metódica e ordenada no proceso de
embalaxe e transporte

 -Sobre os traballos, tarefas e probas
teórico prácticas realizadas e entrega-
das.
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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

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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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. Sendo mais facilmente asimilable.
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 (Fene - Coruña (A)) 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CBFME01 Fabricación e montaxe

Módulo profesional

Código Nome

MP3023 Redes de Evacuación.

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime xeral-ordinario Ordinario A

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

Nome e apelidos

Manuel López Rivela.

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

No aplica
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)
Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

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



Páxina 3 de 10

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

Montaxe de redes xerais de evacuación de augas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais.

 CA1.2 - Recoñecéronse os elementos que haxa
que instala

PE1

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais

 CA1.4 - Identificáronse as operacións que se
vaian realizar

PE1
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Nº Unidade didáctica

5

Montaxe de redes de evacuación de augas pluviais

1ª
aval.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais.

 CA1.2 - Recoñecéronse os elementos que haxa
que instala

PE1

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais

 CA1.4 - Identificáronse as operacións que se
vaian realizar

PE1
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Nº Unidade didáctica

3 Montaxe de redes de evacuación de augas residuais

1ª aval. 2
ª

a
v
a
l
.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais.

 CA1.2 - Recoñecéronse os elementos que haxa que
instala

PE1

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe as
operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais

 CA1.4 - Identificáronse as operacións que se vaian
realizar

PE1
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Nº Unidade didáctica

4 Prevención de riscos laborais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais.

 CA1.10 - Mantivéronse as zonas de traballo da súa
responsabilidade en condicións de orde, limpeza e
seguridade

PE1

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe as
operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais

 CA1.11 - Aplicáronse as especificacións de
prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

PE1

Nº Unidade didáctica

5

Montaxe e mantemento de redes de evacuación de auga
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA2 - Monta redes de evacuación de augas pluviais,
tendo en conta función que realiza cada compoñente

 CA1.4 - Realizouse a montaxe da estrutura
necesaria (estada, traballo vertical e suxeiccións)
para a instalación de evacuación de auga

PE1

 A3 - Monta redes de evacuación de augas residuais,
tendo en conta función que realiza cada compoñente.

 CA1.5 - Montáronse os elementos (pechamentos
hidráulicos, baixantes, colectores pendurados,
elementos de conexión, etc.) dunha rede xeral de
evacuación dun edificio ou dunha vivenda tipo

PE1

 RA3 - Monta redes de evacuación de augas
residuais, tendo en conta función que realiza cada
compoñente

 CA1.5 - Montáronse os elementos (pechamentos
hidráulicos, baixantes, colectores pendurados,
elementos de conexión, etc.) dunha rede xeral de
evacuación dun edificio ou dunha vivenda tipo

PE1

Nº Unidade didáctica

6

Tratamento de augas

1ª
aval.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA4 - Mantén redes de evacuación de augas, e
asocia as disfuncións coa súa posible causa

 CA1.11 - Aplicáronse as medidas requiridas pola
lexislación de tratamento de augas

PE1
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 RA3 - Monta redes de evacuación de augas
residuais, tendo en conta función que realiza cada
compoñente

 CA3.11 - Aplicáronse as medidas requiridas pola
lexislación de tratamento de augas

PE1

 

 

Nº Unidade didáctica

7

Prevención de riscos laborais e ambientais

1ª
aval.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA4 - Mantén redes de evacuación de augas, e
asocia as disfuncións coa súa posible causa

 CA2.10 - Aplicáronse as medidas de prevención de
riscos laborais e ambientais requiridas

PE1

 RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe
as operacións que cumpra realizar e identifica
equipamentos e materiais.

 CA3.11 - Aplicáronse as medidas requiridas pola
lexislación de tratamento de auga

PE1
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a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non superaron a primeira e/o a segunda avaliación realizarán ao longo do terceiro trimestre tarefas de reforzo que
consistirán en ler os documentos que recollen os contidos xa tratados na clase, que o profesor
enviaralles, e na realización de tarefas de recuperación baseadas nos criterios mínimos exixibles e reflectidas nos instrumentos de
avaliación do apartado 6 deste documento.
Para o cálculo da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación superada, se a houbese, máis a nota media dos traballos realizados
durante o terceiro trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos exixibles puntuación máxima obtida será dun 5 s. Para acadar
unha nota.

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

No caso de alcanzar perda de dereito a avaliación continua por faltas de asistencia, os alumnos disporán do terceiro trimestre para realizar
tarefas de reforzo que consistirán en ler os documentos que recollen os contidos xatratados na clase, que o profesor enviaralles, e na
realización de tarefas de recuperación baseadas nos criterios mínimos esixibles e reflectidas nos instrumentos de avaliación do apartado 3
deste documento.Para o cálculo da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación superada, se a houbese, máis a nota media dos
traballos realizados durante o terceiro trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos exixibles a puntuación máxima obtida será
dun 5.
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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

As medidas para atender a diversidade e a integración do alumnado materialízanse a través de:
-Unha comunicación fluída cos alumnos a través dun grupo de Whatsapp para acompañalos durante o proceso ensino aprendizaxe, para
incentivalos e identificar necesidades especiais e tratar de que todos respondan aos
obxectivos programados
- Resolución de dúbidas de forma rápida a través de Whatsapp o chamadas telefónicas
- Ofreceranse sesións de titoría mediante video chamadas que para reforzar ao alumnado que o necesite



Páxina 1 de 12

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

CBFME01 Fabricación e montaxe

Módulo profesional

Código Nome

MP3025 Montaxe de equipamentos de climatización

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:
 Aplicar os sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Lonxitudes, superficies, volumes, presión e temperatura
 Manexo de instrumentos de medida (flexómetro, calibre)
 Definir os elementos que compoñen unha instalación de climatización, preparación de zona de traballo, de materiais, equipamentos.
 Analizar as ferramentas necesarias, tanto para uso comúns, específicas.

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 : ciclo frigorífico , diagramas psicométricos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian
realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

 CA1.1 Recoñecéronse os elementos que haxa que instalar
 CA1.2 Interpretouse a documentación gráfica (debuxos e esbozos), identificando os

elementos implicados nas instalacións de fontanaría
 CA1.3 Identificouse o lugar de montaxe de cada equipamento
 CA1.4 Identificouse o trazado dunha rede de condutos e as dimensións de cada tramo
 CA1.5 Preparáronse os materiais e os equipamentos necesarios para realizar as instala-

cións
 CA1.6 Realizáronse as tradeaduras necesarias para a ancoraxe dos elementos de suxei-

ción dos equipamentos ou condutos

Tarefas

X  RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das
instalacións

 CA2.1 Montáronse as unidades interiores e exteriores de equipamentos de climatiza-
ción doméstica (bombas de calor aire-aire, aire-auga e auga-auga)

 CA2.4 Montáronse dispositivos para a evacuación de condensados
 CA2.5 Conectáronse os desaugadoiros dos equipamentos de climatización doméstica á

rede de evacuación
 CA2.6 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe e posta en marcha das insta-

lacións
 CA2.8 Recolleuse a zona de traballo
 CA2.9 Seleccionáronse os materiais sobrantes para a súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-
ción, da motivación e da formación no éxito na montaxe de equipamentos de climati-
zación

Tarefas

X  RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu
funcionamento e a secuencia de operacións

 CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación
 CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

2 Equipos :compresores, ventiladores, válvulas, refrixerantes...

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian
realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

 CA1.3 Identificouse o lugar de montaxe de cada equipamento
 CA1.5 Preparáronse os materiais e os equipamentos necesarios para realizar as instala-

cións
 CA1.6 Realizáronse as tradeaduras necesarias para a ancoraxe dos elementos de suxei-

ción dos equipamentos ou condutos

Tarefas

X  RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das
instalacións

 CA2.3 Realizouse a instalación eléctrica e de control para o correcto funcionamento dos
equipamentos

 CA2.6 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe e posta en marcha das instala-
cións

 CA2.8 Recolleuse a zona de traballo
 CA2.9 Seleccionáronse os materiais sobrantes para a súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para a montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración,
da motivación e da formación no éxito na montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa montaxe de equipamentos de climatización

Tarefas

X  RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu
funcionamento e a secuencia de operacións

 CA4.1 Documentouse a interpretación das instalacións
 CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación
 CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe
 CA4.4 Seleccionouse a canalización eléctrica e os condutores para a montaxe dos equi-

pamentos de climatización

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

3 Conductos: partes , tipos e elementos que os compoñen

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian
realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

 CA1.4 Identificouse o trazado dunha rede de condutos e as dimensións de cada tramo
 CA1.5 Preparáronse os materiais e os equipamentos necesarios para realizar as instala-

cións
 CA1.6 Realizáronse as tradeaduras necesarias para a ancoraxe dos elementos de suxei-

ción dos equipamentos ou condutos
 CA1.8 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo

Tarefas

X  RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das
instalacións

 CA2.1 Montáronse as unidades interiores e exteriores de equipamentos de climatización
doméstica (bombas de calor aire-aire, aire-auga e auga-auga)

 CA2.2 Montáronse as tubaxes de refrixerante e conectáronse aos equipamentos
 CA2.4 Montáronse dispositivos para a evacuación de condensados
 CA2.5 Conectáronse os desaugadoiros dos equipamentos de climatización doméstica á

rede de evacuación
 CA2.6 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe e posta en marcha das instala-

cións
 CA2.8 Recolleuse a zona de traballo
 CA2.9 Seleccionáronse os materiais sobrantes para a súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as
actitudes necesarias para a montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración,
da motivación e da formación no éxito na montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa montaxe de equipamentos de climatización

Tarefas

X  RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu
funcionamento e a secuencia de operacións

 CA4.1 Documentouse a interpretación das instalacións
 CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación
 CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe
 CA4.4 Seleccionouse a canalización eléctrica e os condutores para a montaxe dos equi-

pamentos de climatización

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

4 Mantemento de instalacións

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian
realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

 CA1.7 Montáronse os equipamentos de protección necesarios para os riscos que impli-
ca a montaxe (estadas, liña de vida, etc.)

 CA1.9 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais
requiridas

 CA1.10 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para realizar os traba-
llos con seguridade

Tarefas

X  RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das
instalacións

 CA2.6 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe e posta en marcha das insta-
lacións

 CA2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas
 CA2.8 Recolleuse a zona de traballo
 CA2.9 Seleccionáronse os materiais sobrantes para a súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos de climatización

 CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-
ción, da motivación e da formación no éxito na montaxe de equipamentos de climati-
zación

 CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa montaxe de equipamentos de climatización

Tarefas

X  RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu
funcionamento e a secuencia de operacións

 CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe Tarefas
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Nº Unidade didáctica

5 Sistemas de climatización.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o
seu funcionamento e a secuencia de operacións

 CA1.1 Compilouse a documentación técnica salientable e, sobre o plano dunha instala-
ción de ventilación unha vivenda ou edificio tipo, elaborouse un orzamento e unha folla
de pedido de

 material para a súa posterior montaxe no taller de instalacións
 CA1.2 Identificáronse elementos, dimensións e características dos condutos que se

vaian instalar

Tarefas

X  RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as
normas de seguridade

 CA3.1 Interpretouse a documentación gráfica e recoñecéronse os elementos que haxa
que instalar

 CA3.2 Seleccionáronse os elementos de suxeición que hai que utilizar para a montaxe
de unidades exterioresCA2.9 Executáronse algúns dos ensaios e obtivéronse os resulta-
dos 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
ambiental

Tarefas

Nº Unidade didáctica

6 Montaxe de equipos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o
seu funcionamento e a secuencia de operacións

 CA1.3 Relacionouse o trazado da instalación coas perdas de carga
 CA1.4 Recoñecéronse as principais características dos equipamentos de ventilación
 CA1.5 Construíronse os condutos dunha rede de distribución de aire (en chapa, fibra de

vidro ou PVC)
 CA1.6 Realizáronse operacións de montaxe de condutos e elementos
 CA1.7 Realizáronse probas de funcionamento da instalación de ventilación

Tarefas
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X  RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e
as actitudes necesarias para a montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa montaxe de instalacións de ventilación

Tarefas

X  RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as
normas de seguridade

 CA3.6 Montáronse os soportes de suxeición das unidades exteriores
 CA3.7 Comprobouse a fiabilidade da montaxe das suxeicións
 CA3.8 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais requiridas nas

operacións de montaxe
 CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das suxeicións

Tarefas

Nº Unidade didáctica

7 Mantemento de equipos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o
seu funcionamento e a secuencia de operacións

 CA1.4 Recoñecéronse as principais características dos equipamentos de ventilación
 CA1.5 Construíronse os condutos dunha rede de distribución de aire (en chapa, fibra de

vidro ou PVC)
 CA1.6 Realizáronse operacións de montaxe de condutos e elementos
 CA1.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas
 CA1.10 Recolleuse a zona de traballo e aprovisionáronse os materiais sobrantes para a

súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-
ción, da motivación e da formación no éxito na montaxe de instalacións de ventilación

Tarefas
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 RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as
normas de seguridade

 CA3.3 Avaliouse o risco asociado ás operacións de montaxe que se vaian realizar
 CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos de protección necesarios para realizar a mon-

taxe
 CA3.5 Montáronse os elementos de seguridade necesarios para este tipo de instalación
 CA3.6 Montáronse os soportes de suxeición das unidades exteriores
 CA3.7 Comprobouse a fiabilidade da montaxe das suxeicións
 CA3.8 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais requiridas nas

operacións de montaxe
 CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das suxeicións

Tarefas

Nº Unidade didáctica

8 Exemplos de instalacións

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o
seu funcionamento e a secuencia de operacións

 CA1.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das instalacións
 CA1.10 Recolleuse a zona de traballo e aprovisionáronse os materiais sobrantes para a

súa reutilización ou a súa reciclaxe

Tarefas

X  RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identifi-
cando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e
as actitudes necesarias para a montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-
ción, da motivación e da formación no éxito na montaxe de instalacións de ventilación

 CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada
coa montaxe de instalacións de ventilación

Tarefas

X  RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as
normas de seguridade

 CA3.5 Montáronse os elementos de seguridade necesarios para este tipo de instalación
 CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das suxeicións

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.
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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

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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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.   

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

 No aplica. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 
Desenvolverase 

neste curso 
Instrumento de 

avaliación 



(si, non) 

•  •     

•  •     

•  •     

•  •     

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

 

 

 

 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Sistemas de Unidades. Medidas de magnitudes. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo 
nunha vivenda ou 
nun edificio 

• Identificouse o 
material para empregar 
nas tubaxes e o sistema 
de instalación máis 
adecuado 

PE1 

  •  •   

  •  •   

  •  •   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 



2 Elaboración de orzamentos  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo 
nunha vivenda ou 
nun edificio 

• Identificouse o 
material para empregar 
nas tubaxes e o sistema 
de instalación máis 
adecuado 

PE1 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo 
nunha vivenda ou 
nun edificio 

   Estimouse o tempo 
necesario para executar as 
instalacións. 

 

PE1 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo 
nunha vivenda ou 
nun edificio 

 Valorouse o 
importe dos 
materiais que se 
vaian instalar 

PE1 

  •  •   

 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas de Unidades. Medidas de magnitudes. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo 
nunha vivenda ou 
nun edificio 

• Identificouse o 
material para empregar 
nas tubaxes e o sistema 
de instalación máis 
adecuado 

PE1 

  •  •   

  •  •   

  •  •   

 



 

Nº Unidade didáctica 

3 Prevención de riscos laborais e ambientais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo nunha 
vivenda ou nun 
edificio 

•  CA2.10 -
 Utilizáronse os 
elementos de 
protección necesarios 

PE1 

  • Prepara as 
zonas de traballo 
identificando as 
operacións que se 
vaian realizar, os 
equipamentos e os 
materiais no taller de 
instalacións 

•  CA2.6 -
 Realizouse a recollida 
selectiva de residuos 

PE1 

  •  •   

  •  •   

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas de instalacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • RA3 -  Monta 

redes de subministración 

de auga a edificios, tendo 

en conta a función de 

cada compoñente da 

instalación no taller de 

instalacións 

•  CA1.5 -

 Identificouse o material 

para empregar nas 

tubaxes e o sistema de 

instalación máis 

adecuado 

PE1 

  • RA4 -  Monta 

aparellos sanitarios, 

identificando a secuencia 

de operacións de 

montaxe e posta en 

marcha segundo a 

instalación proposta, para 

a montaxe no taller de 

instalacións 

• CA2.8 -

 Realizáronse os 

traballos con orde e 

limpeza 

PE1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Interpretación de planos  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo nunha 
vivenda ou nun 
edificio 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 

principais características 

dos aparellos sanitarios 

(caudal, diámetro das 

conexións, etc. 

PE1 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas de Unidades. Medidas de magnitudes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • RA1 -  Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 

•  CA1.1 -
 Compilouse a 
documentación técnica 
salientable a modo de 
traballo sobre unha 
instalación tipo de 
calefacción nunha 
vivenda ou nun edificio 
tipo 

PE1 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Interpretación de planos  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 



  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo nunha 
vivenda ou nun 
edificio 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 

principais características 

dos aparellos sanitarios 

(caudal, diámetro das 

conexións, etc. 

PE1 

  •  •   

  •  •   

  •  •   

 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Prevención de riscos laborais e ambientais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo nunha 
vivenda ou nun 
edificio 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 
principais características 
dos aparellos sanitarios 
(caudal, diámetro das 
conexións, etc. 

PE1 

  • A1 -  Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 
 

• Utilizáronse as 
medidas de seguridade 
requiridas para realizar 
as instalacións 

PE1 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Sistemas de instalacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • Elabora 
orzamentos, 
identificando o custo 
dos materiais e dos 
recursos, para unha 
instalación tipo nunha 
vivenda ou nun 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 
principais características 
dos aparellos sanitarios 
(caudal, diámetro das 
conexións, etc. 

PE1 



edificio 

  • A1 -  Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 
 

• Utilizáronse as 
medidas de seguridade 
requiridas para realizar 
as instalacións 

PE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Interpretación de planos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  •   Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 
principais características 
dos aparellos sanitarios 
(caudal, diámetro das 
conexións, etc. 

PE1 

  • A1 -  Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 
 

• Utilizáronse as 
medidas de seguridade 
requiridas para realizar 
as instalacións 

PE1 

 

Nº Unidade didáctica 

11 Comprobación de recepción de auga, estanqueidade e desaguado de 

grifería 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  • RA1 -  Mantén 
instalacións de redes 
de subministración de 

• CA1.10 -

 Aplicáronse as medidas 

de prevención de riscos 

PE1 



auga e calefacción 
identificando as 
operacións que se 
vaian realizar, tendo en 
conta a relación entre 
as disfuncións e as 
súas posibles solución. 

laborais e ambientais 
requiridas. 

  • RA1 -  Mantén 
instalacións de redes 
de subministración de 
auga e calefacción 
identificando as 
operacións que se 
vaian realizar, tendo en 
conta a relación entre 
as disfuncións e as 
súas posibles solución. 

•  CA1.3 -

 Preparáronse os 

equipamentos de 

prevención de riscos 

necesarios 

PE1 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Interpretación de planos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de 
aprendizaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de 
avaliación 

  •   Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 

•   CA4.2 -
 Describíronse as 
principais características 
dos aparellos sanitarios 
(caudal, diámetro das 
conexións, etc. 

PE1 

  • A1 -  Monta 
instalacións de 
calefacción, e 
identifica os 
elementos e a súa 
función na instalación 
 

• Utilizáronse as 
medidas de seguridade 
requiridas para realizar 
as instalacións 

PE1 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non superaron a primeira e/o a segunda avaliación 
realizarán ao longo do terceiro trimestre tarefas de reforzo que consistirán 
en ler os documentos que recollen os contidos xa tratados na clase, que o 
profesor 

enviaralles, e na realización de tarefas de recuperación baseadas nos 
criterios mínimos exixibles e reflectidas nos instrumentos de avaliación do 
apartado 6 deste documento. 



Para o cálculo da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación 
superada, se a houbese, máis a nota media dos traballos realizados 
durante o terceiro trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos 
exixibles puntuación máxima obtida será dun 5 s. Para acadar unha nota.  

 

 

 

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

 

No caso de alcanzar perda de dereito a avaliación continua por faltas de 
asistencia, os alumnos disporán do terceiro trimestre para realizar tarefas 
de reforzo que consistirán en ler os documentos que recollen os contidos 
xatratados na clase, que o profesor enviaralles, e na realización de tarefas 
de recuperación baseadas nos criterios mínimos esixibles e reflectidas nos 
instrumentos de avaliación do apartado 3 deste documento.Para o cálculo 
da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación superada, se a 
houbese, máis a nota media dos traballos realizados durante o terceiro 
trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos exixibles a 
puntuación máxima obtida será dun 5.  

 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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: 

-Unha comunicación fluída cos alumnos a través dun grupo de Whatsapp 
para acompañalos durante o proceso ensino aprendizaxe, para incentivalos 
e identificar necesidades especiais e tratar de que todos respondan aos 

obxectivos programados 

- Resolución de dúbidas de forma rápida a través de Whatsapp o 
chamadas telefónicas 

- Ofreceranse sesións de titoría mediante video chamadas que para 
reforzar ao alumnado que o necesite. 

 

 

 

 

 


	indice fpbfm.pdf
	FPB Fabricación e Montaxe.pdf
	
	
	
	
	

	Fontanaria.pdf

