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

Nº Unidade didáctica

3 Lunas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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 RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no
vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións es-
pecificas de fábrica

 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co
seu tipo de ancoraxe ou mediante a serigrafía correspondente
ao datos de homologación, describindo as súas características
principáis

 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e
montaxe de cristais calzados, segundo os procedementos es-
tablecidos e en condicións de seguridade

 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe
dos cristais pegados, elixindo os procedementos adecuados e
a ferramenta máis conveniente

 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elemen-
tos adheridos ao cristal (espello retrovisor, sensores, etc.)

 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técni-
cas de desmontaxe empregadas (coitelo térmico, corda de
piano, etc.)

 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados
as zonas que vaian estar en contacto, e aplicáronse os produ-
tos de imprimación convenientes para obter a calidade prescri-
ta

 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os
materiais que se vaian unir, tendo en conta as características
de cada un e segundo as especificacións prescritas por fábrica

 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardan-
do a homoxeneidade cos elementos adxacentes e segundo as
cotas especificadas por fábrica

 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identifi-
cando o tipo de dano que cumpra reparar, utilizando as resi-
nas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos, ase-
gurando unha reparación de calidade

 CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse
as anomalías detectadas

 CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión,
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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TO

TO

PE/TELEMATICAMENTE

TO

PE/TELEMATICAMENTE

TO

PE/TELEMATICAMENTE

TO

TO
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 RA4- Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamen-
tos de protección individual e aplicando o procedemento de recolli-
da de residuos adecuado

 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en fun-
ción dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que
se vaian manexar

 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao pro-
ceso

 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as
normas de seguridade persoal e ambiental

 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de
protección individual nas actividades

 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades
realizadas no taller de preparación de superficies, e depositá-
ronse nos seus contedores específicos

 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e pre-
paráronse para a súa posterior recollida

 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de
orde, seguridade e limpeza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

TO

TO

PE/TELEMATICAMENTE

TO

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

MÍNIMOS EXIXIBLES:
Para acada-la 1ª avaliación positiva o alumno terá:
-Coñecer as carrocerías máis empregadas nos automóviles.
-Coñecer os materiais que froman as carrocerías e chasis.
-Coñecer a función e saber identificar os elementos e conxuntos mecánicos, conxuntos de seguridade e confortabilidade polos que están formados
os vehículos.
-Saber desmontar e montar os conxuntos mecánicos, conxuntos de seguridade e confortabilidade polos que están formados os vehículos.
-Coñecer os distintos tipos de unións atornilladas empregadas nos vehículos.
-Identificar tornillos atendendo as súas dimensións, tipo de cabeza, características resistivas e sentido da rosca.
-Coñecer a función do apriete dos tornillos, as unidades nas que especifican ditos aprietes, utensilios que se empregan para dar un apriete
controlado os tornillos e as consecuencias dun aprete erroneo.
-Coñecer a función e saber identificar as torcas e arandelas empregadas.
-Coñecer as técnicas de reparación e extración de roscas deterioradas.
-Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar
no taller de automoción.
-Coñecer e cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva.
-Desmontar e montar a pezas e conxuntos fixados mediante grapas no vehículo.
-Coñecer os distintos tipos de remaches, unións remachadas e as súas características.
- Saber realizar o remachado de pezas.
-Coñecer as características das unións pegadas.
-Coñecer e saber aplicar os distintos tipos de adhesivos, tendo en conta os procesos recomendados polo fabricante e as normas de seguridade e
hixiene.
-Saber da utilidade, desmontar e montar unións articuladas e elásticas empregadas vehículo.
-Coñecer a estructura dos principais elementos amovibles da carrocería: paragolpes, capó, portas, aletas, etc..
-Desmontar e montar os principais elementos amovibles da carrocería.
-Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar
no taller de automoción.
-Coñecer e cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva.
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Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno terá:
Coñecer, desmontar e montar os conxuntos mecánicos de peche de portas e capó.
-Desmontar, diagnosticar e montar os mecanismos de elevación de cristais.
-Saber identificar as lunas polo marcado da mesma.
-Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar
no taller de automoción.
-Coñecer e cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva.
Para acada-la 3ª avaliación positiva o alumno terá:
-Desmontar e montar os distintos tipos de lunas atendendo as indicacións dadas polo fabricante.
-Coñecer e aplicar as normas de seguridade e hixene, de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar nas operacións e procesos a realizar
no taller de automoción.
-Coñecer e cumprir a normativa de prevención de riscos laborais e protección ambiental, así coma a clasificación dos residuos xerados para o seu
almacenaxe e posterior retirada selectiva
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Criterios de cualificación:
Nas ensinanzas de Formación Profesional os contidos  “procedementais” son  a base para a cualificación dos alumnos. Na situación actual de confinamento non é posible  a presencia
dos alumnos no centro educativo e poder desenvolver unha ensinanza presencial, tendo que recurir a ensinanza a distancia, empregando ferramentas  e medios virtuais  tales como:
clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / Skype, Whatsapp grupal/individual, aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive...etc
Neste contexto,  prescindiremos dos contidos procedementais e valoraranse os conceptuais e actitudinais, e se lle dará a cada un destes contidos unha nota de 1 a 10.
A cualificación en cada contido: (conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva. Neste caso, dita cualificación final resultará da suma
aritmética dos contidos dividido entre 2.
Considéranse contidos conceptuais: Tarefas escritas (test, exercicios de repaso, exames, cuestionarios, realización de esquemas, memorias tecnolóxicas…etc),  podendo ser de
carácter individual ou en grupo.
Valoraremos estas probas ou tarefas: A calidade do traballo.  A exactitude nas respostas das preguntas formuladas, (incluso si son na aula virtual). A correcta interpretación da  docu-
mentación técnica.
Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento  dos tempos establecidos para a realización das tarefas. A correcta presentación das tarezas e nos formatos requeridos. Participa-
ción e iniciativa na aula virtual.  Respetar  as instrucións dadas polo profesor. Manifestar un especial interese pola tecnología do sector. Integración no grupo.
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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 Constitución dos vehículos. Materiais e tipos de unións empregadas, pezas exteriores e accesorios

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehícu-
lo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema
de unión e posición

 CA1.1 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, alu-
minio plástico, etc.) coa técnica de unión utilizada

 CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas carac-
terísticas en función dos métodos utilizados

 CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos
co tipo de carrozaría e as súas características estruturais

 CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles
exteriores da carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para
cada caso, e xustificouse a técnica utilizada

 CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mes-
mas características estruturais e metrolóxicas

 CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil,
aplicando os pares de aperto establecidos e segundo as recomenda-
cións de fábrica

 CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e segurida-
de, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas

 CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo
as cotas establecidas por fábrica

 CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as
anomalías detectadas

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
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 RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos
de protección individual e aplicando o procedemento de recollida de re-
siduos adecuado

 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso
 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas

de seguridade persoal e ambiental
 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección

individual nas actividades
 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas

no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus con-
tedores específicos

 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse
para a súa posterior recollida

 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguri-
dade e limpeza

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
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Nº Unidade didáctica

2 Gornecementos e sitemas de pechamento e de elevación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gorne-
cementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo
en conta a relación entre a funcionalidade dos elementos e as especifi-
cacións de fábrica

 CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elemen-
tos que protexe

 CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gorne-
cemento co seu funcionamento básico e a súa unión a este

 CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos
aplicando os elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pe-
gado, etc.) e seguindo as normas establecidas por fabrica.

 CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas
coa súa función e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de
gornecementos

 CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as
placas insonorizantes da porta coa precaución requirida e segundo as
normas establecidas por fábrica

 CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico,
pneumático, etc.) coas súas características, cos elementos que o com-
poñen e coa súa situación no vehículo

 CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os
procedementos e as precaucións establecidas por fábrica

 CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o
tipo de mecanismo de accionamento, as súas características construti-
vas e as precaucións que haxa que ter en conta á hora de montar o
cristal

 CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de
fábrica e de xeito que se asegure a calidade de funcionamento

 CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e segurida-
de, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE



Páxina 11 de 16

X X  RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos
de protección individual e aplicando o procedemento de recollida de re-
siduos adecuado

 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso
 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas

de seguridade persoal e ambiental
 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección

individual nas actividades
 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas

no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus con-
tedores específicos

 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse
para a súa posterior recollida

 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguri-
dade e limpeza

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

Nº Unidade didáctica

3 LUNAS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo,
aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica

 CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo
de ancoraxe ou mediante a serigrafía correspondente ao datos de
homologación, describindo as súas características principáis

 CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de
cristais calzados, segundo os procedementos establecidos e en condi-
cións de seguridade

 CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais
pegados, elixindo os procedementos adecuados e a ferramenta máis
conveniente

 CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheri-
dos ao cristal (espello retrovisor, sensores, etc.)

 CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de
desmontaxe empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

 CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas
que vaian estar en contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación
convenientes para obter a calidade prescrita

 CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais
que se vaian unir, tendo en conta as características de cada un e se-
gundo as especificacións prescritas por fábrica

 CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a
homoxeneidade cos elementos adxacentes e segundo as cotas especi-
ficadas por fábrica

 CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o
tipo de dano que cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e se-
guindo os procedementos prescritos, asegurando unha reparación de
calidade

 CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as ano-
malías detectadas

 CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando
as técnicas e os procedementos adecuados



PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
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X  RA4- Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado

 CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

 CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso
 CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas

de seguridade persoal e ambiental
 CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección

individual nas actividades
 CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas

no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus con-
tedores específicos

 CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse
para a súa posterior recollida

 CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguri-
dade e limpeza

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE

PE/TELEMATICAMENTE
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles, farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na normativa vixente
e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamiento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19.
En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s. Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que realizar as
tarefas propostas e asistir as videoconferencias , participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de t raballo indicado
polo profesorado.
Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pendentes e
suspenderán o módulo en cuestión.
As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garantirá a adquisición
das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma.
Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredite dito aprendi-
zaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas actitudes igualmente satisfactorias.
Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles.
Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo.

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización,
temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.
Os alumnos que teñan pendente en xuño a terceira ou a terceira mais algunha outra avaliación terán que recuperar en setembro as pendentes.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional na que esta-
mos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4.
Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado polo procedemento
ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. No caso do módulo de “AMOVIBLES”
o número máximo de faltas será de 21 sesións.
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados nos contidos
mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que dictaminen as autoridades sanita-
rias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas
telemáticas.
As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados son mediana-
mente correctos e amosan interese pola materia segundo se indica no apartado 6a de este documento.
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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

No presente módulo de "AMOVIBLES" para o curso 2019-2020  hai 3 alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carancias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, tal
e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non se mencionan que teñan necesida-
des educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos.
Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a situación dos estu-
dantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Clas-
sroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria.
Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.
Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das partes das unidades didácticas (UD) que non foron dadas correctamente no
presente curso polo motivo Covid-19.  En concreto, no presente módulo de AMOVIBLES, os alumnos realizarán as prácticas referentes as UD 3(LUNAS). O tempo estipulado para realizar
ditas practicas é de 14 horas.
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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

CBTMV01 CB MANTEMENTO VEHÍCULOS

Módulo profesional

Código Nome

MP3045 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

ORDINARIO PRESENCIAL TMV

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

Nome e apelidos

MIGUEL ANGEL SANTALLA SOTO

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

5 Imprimación e aparello

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en
conta a relación entre os elementos que o compoñen e a súa
aplicación

 CA3.1 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de
imprimación que se vaia aplicar

 CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava se-
guindo as especificacións de fábrica

 CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade
de recheo necesaria no proceso de preparación

 CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na
medida adecuada e segundo a ficha técnica de fábrica, e des-
cribíronse os componentes

 CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de
fábrica

 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos
adecuados, analizando os seus elementos construtivos, e ex-
plicouse o seu funcionamento

 CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación
de imprimacións e aparellos

 CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con
recoñecemento das características dos equipamentos utiliza-
dos (infravermellos, ao forno, etc.)

 CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os
abrasivos adecuados para un acabamento de calidade

 CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que
estes non se repitan

 CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos ade-
cuados

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

PE/TELEMÁTICAMENTE

TO

PE/TELEMÁTICAMENTE

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS EXIXIBLES:
Para acada-la 1ª avaliación positiva o alumno deberá:
Conocer e usar as normas de prevencion de riscos e medioambiente.
Coñecer e manter o os equipamentos e ferramentas do proceso de preparación de superficies
Coñecer os equipos e o funcionamento, asi coma as medidas de seguridade o traballar con ditos equipos
Todos estes temas explicados na U.D.1 , U.D.2
Para acada-la 2ª avaliación positiva o alumno deberá:
Coñecer os distintos produtos e técnicas de enmascarado
Realizar o proceso de enmascarado e desenmascarado
Todos estes temas explicados na U.D.3 e U.D.4
Coñecer os distintos produtos e técnicas de imprimación e aparello
Todos estes temas explicados na U.D.5
Para acada-la 3ª avaliación positiva o alumno deberá:
Realizar os procesos de imprimación e aparello das superficies
Todos estes temas explicados na U.D.5
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Criterios de cualificación:
Nas ensinanzas de Formación Profesional os contidos  “procedementais” son  a base para a cualificación dos alumnos. Na situación actual de confinamento non é posible  a presencia

dos alumnos no centro educativo e poder desenvolver unha ensinanza presencial, tendo que recurir a ensinanza a distancia, empregando ferramentas  e medios virtuais  tales como:
clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Classroon / Skype, Whatsapp grupal/individual, aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive...etc
Neste contexto,  prescindiremos dos contidos procedementais e valoraranse os conceptuais e actitudinais, e se lle dará a cada un destes contidos unha nota de 1 a 10.
A cualificación en cada contido: (conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva. Neste caso, dita cualificación final resultará da suma
aritmética dos contidos dividido entre 2.
Considéranse contidos conceptuais: Tarefas  escritas (test, exercicios de repaso, exames, cuestionarios, realización de esquemas, memorias tecnolóxicas…etc), podendo ser de
carácter individual ou en grupo.
Valoraremos estas probas ou tarefas: A calidade do traballo.  A exactitude nas respostas das preguntas formuladas, (incluso si son na aula virtual). A correcta interpretación da  docu-
mentación técnica.
Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento  dos tempos establecidos para a realización das tarefas. A correcta presentación das tarezas e nos formatos requeridos. Participa-
ción e iniciativa na aula virtual.  Respetar  as instrucións dadas polo profesor. Manifestar un especial interese pola tecnología do sector. Integración
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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 Seguridade e medioambente

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os
posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos
de protección individual e aplicando o procedemento de recollida de re-
siduos adecuado

 CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos
materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

 CA6.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso
 CA6.3 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal

e ambiental
 CA6.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección

individual nas actividades
 CA6.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas

no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus con-
tedores específicos

 CA6.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse
para a súa posterior recollida

 CA6.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguri-
dade e limpeza

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

2 Mantemento e limpeza dos equipos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das
ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os
procedementos establecidos

 CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o
funcionamento desta

 CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por
infravermellos, respectando as normas de seguridade no seu emprego

 CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión
(compresor, liñas de servizo, etc.) e identificáronse os elementos cons-
trutivos e funcionais

 CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de apli-
cación e secado (plenum inferior e superior) segundo os procedementos
establecidos

 CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles se-
gundo especificacións de fábrica

 CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitan-
do os posibles riscos derivados do posto de traballo

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

3 Superficies e características

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA1 - Prepara superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando
as características dos materiais empregados e aplicando técnicas esta-
blecidas

 CA1.1 Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con
paso de lixa, e comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e
grave)

 CA1.2 Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipamentos
axeitados e o abrasivo conveniente segundo o seu gran e característi-
cas

 CA1.3 Comprobáronse os equipamentos de lixadura a máquina, tendo
en conta a relación entre as súas características estruturais e o funcio-
namento

 CA1.4 Preparáronse os bordos da zona que se vaia pintar segundo os
procedementos establecidos

 CA1.5 Procedeuse á limpeza e ao desengraxamento da zona, tendo en
conta a relación entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do
material

 CA1.6 Arranxáronse os danos leves con masilla, empregando os produ-
tos de recheo adecuados na reparación e seguindo os procedementos
establecidos

 CA1.7 Executouse a mestura dos compoñentes seleccionados, a masi-
lla de recheo e o catalizador para efectuar a reparación, interpretando
as fichas técnicas do produto

 CA1.8 Secouse con infravermellos e lixouse a masilla co sistema máis
adecuado (á man ou con máquina)

 CA1.9 Corrixíronse os fallos e tomáronse as medidas para que non se
repitan

 CA1.10 Limpouse e desengraxouse a zona convenientemente, verifi-
cando a adecuada preparación da superficie e tendo en conta a reci-
claxe dos residuos xerados

 CA1.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e segurida-
de, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados en condicións
de hixiene

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

X  RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora,
identificando os requisitos derivados da preparación de superficies

 CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse
os requisitos e as actitudes necesarias para a preparación de superfi-
cies

 CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade,
da colaboración, da motivación e da formación no éxito na preparación
de superficies

 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade empren-
dedora relacionada coa preparación de superficies

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE
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Nº Unidade didáctica

4 Enmascaramento

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento,
identificando e seleccionando o procedemento requirido

 CA2.1 Protexéronse co enmascaramento as zonas adxacentes ás que
se vaian pintar, coa habilidade e a destreza adecuadas

 CA2.2 Elixiuse o material que se vaia empregar, tendo en conta a rela-
ción entre as características funcionais do material e a superficie que se
vaia enmascarar

 CA2.3 Identificáronse as zonas que se vaian pintar para enmascarar o
que sexa estritamente necesario

 CA2.4 Desenmascarouse a zona con precaución de non orixinar danos,
seguindo as especificacións técnicas

 CA2.5 Utilizáronse convenientemente adhesivos de suxeición do en-
mascaramento coas precaucións pertinentes

 CA2.6 Colocouse o burlete na zona adecuada, asegurando a hermetici-
dade e elixindo o diámetro axeitado

 CA2.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando
as técnicas e os procedementos adecuados

 CA2.8 Comprobouse que a zona que ten que estar enmascarada sexa
a adecuada e corrixíronse os fallos, aplicando técnicas e procedemen-
tos apropiados

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

Nº Unidade didáctica

5 Imprimación e aparello

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a
relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación

 CA3.1 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de imprimación
que se vaia aplicar

 CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as
especificacións de fábrica

 CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de
recheo necesaria no proceso de preparación

 CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida
adecuada e segundo a ficha técnica de fábrica, e describíronse os com-
ponentes

 CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica
 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados,

analizando os seus elementos construtivos, e explicouse o seu funcio-
namento

 CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de impri-
macións e aparellos

 CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con recoñece-
mento das características dos equipamentos utilizados (infravermellos,
ao forno, etc.)

 CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os abrasivos
adecuados para un acabamento de calidade

 CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non
se repitan

 CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e segurida-
de, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE

PE/TELEMÁTICAMENTE
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles, farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na normativa vixente
e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamiento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19.
En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s. Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que realizar as
tarefas propostas e asistir as videoconferencias , participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro tipo de t raballo indicado
polo profesorado.
Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pendentes e
suspenderán o módulo en cuestión.
As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garantirá a adquisición
das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma.
Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredite dito aprendi-
zaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas actitudes igualmente satisfactorias.
Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos exixibles.
Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo.

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización,
temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.
Os alumnos que teñan pendente en xuño a terceira ou a terceira mais algunha outra avaliación terán que recuperar en setembro as pendentes.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional na que esta-
mos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4.
Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado polo procedemento
ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. No caso do módulo de “Preparación
de superficies” o número máximo de faltas será de 16 sesións.
Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados nos contidos
mínimos do módulo. A data de dita proba se lles comunicará os alumnos co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que dictaminen as autoridades sanita-
rias e educativas por motivo do COVID-19 como dictamina a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non se poder realizar de xeito presencial, poden  ser sustituidas por probas
telemáticas.
As  actividades ou traballos que o alumno pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resultados son mediana-
mente correctos e amosan interese pola materia segundo se indica no apartado 6a de este documento.
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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

No presente módulo de "Preparación de superficies" para o curso 2019-2020  hai 3 alumnos repetidores: Estos alumnos non presentan carancias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensino-
aprendizaxe, tal e como se reficte no documento feito de "Avaliación Inicial", ademáis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non se mencionan que
teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos.
Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a situación dos estu-
dantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a traves da plataforma Google Clas-
sroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria.
Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.
Para o vindeiro curso 2020-2021 será preciso organizar o inicio do curso para explicar e facer as prácticas das partes das unidades didácticas (UD) que non foron dadas correctamente no
presente curso polo motivo Covid-19.  En concreto, no presente módulo de preparación de superficies, os alumnos realizarán as prácticas referentes as UD5 (imprimacións e aparellos ). O
tempo estipulado para realizar ditas practicas é de 7 horas.
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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 

CBTMV01 Mantemento de vehículos 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3043 Mecanizado e soldadura 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario -- -- 

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

Nome e apelidos 

ÁNGEL PIÑEIRO ARIAS 

 
 

 

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.   

 



 

 

Páxina 2 de 7 

 

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

Nº Unidade didáctica 

5 Soldadura de metales e plásticos 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamen-
tos e aplicando as especificacións técnicas do proceso.* 
 
*Os contidos só estarán referidos á soldadura MIG-MAG 

 CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades. 
 CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función 

das características do material que cumpra soldar. 
 CA4.3 Preparouse o material base adecuándoo á soldadura que se 

vaia realizar (mecanizado da superficie, preparación de bordos, etc.). 
 CA4.4 Limpáronse as superficies de unión e elimináronse os residuos 

existentes. 
 CA4.5 Seleccionouse o material de achega e os desoxidantes en 

función do material que cumpra soldar. 
 CA4.6 Conectáronse adecuadamente as fontes de alimentación, logo 

de seleccionar os parámetros de traballo, e identificáronse os ele-
mentos que as compoñen. 

 CA4.7 Realizáronse as unións soldadas simples mediante soldadura 
eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásti-
cos, sen defectos aparentes. 

 CA4.8 Comprobouse se a soldadura realizada cumpre coas caracte-
rísticas prescritas e se ten un acabamento correcto. 

 CA4.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguri-
dade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados. 

S 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
S 
 
 
S 
 
 
S 
 
S 

N 
N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 
 

N 
 
 

N 
 

N 
 

Os referidos na programación 
‘’ 
 

‘’ 
 

‘’ 
 

‘’ 
 

‘’ 
 
 

‘’ 
 
 

‘’ 
 

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

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

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

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Introdución o taller de mecanizado e soldadura 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar. 

 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se 
vaia desenvolver. 

 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en fun-
ción das súas prestacións no proceso. 

 CA2.3 Relacionáronse os tipos de materiais con parámetros de velocidade, 
avance e tipo de ferramenta. 

 Exercicios sobre identificación de ferramentas. 
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X   RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equi-
pamentos para os previr. 

 CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais 
que se empreguen e dos equipamentos e das máquinas que se manexen. 

 CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de mecaniza-
do ou soldadura. 

 Cuestionario sobre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección ambiental 
nun taller de automoción.. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Metroloxía e trazado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o 
mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar. 

 CA2.1 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se 
vaia desenvolver. 

 CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en fun-
ción das súas prestacións no proceso. 

 Exercicios de lecturas de calibre e micrómetro. 
 

X   RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, 
e describe o proceso. 

 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se 
vaian utilizar, en relación coas características do traballo encargado. 

 Traballo sobre operacións de mecanizado 
manual: corte, limado, tradeado, roscado e re-
machado. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Debuxo técnico 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e 
pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos normali-
zados. 

 CA1.1 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento 
que haxa que utilizar no proceso de mecanización. 

 CA1.2 Realizouse a reprodución do plano sobre papel e na superficie que se 
deba mecanizar. 

 CA1.3 Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en 
función do proceso que cumpra realizar. 

 Exercicios de debuxo técnico. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Técnicas de mecanizado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X x  RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, 
e describe o proceso. 

 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se 
vaian utilizar, en relación coas características do traballo encargado. 

 CA3.2 Suxeitouse a peza de xeito adecuado no torno de banco. 
 CA3.3 Realizouse o achandamento, o escuadro e o paralelismo das caras da 

peza, coa lima adecuada e seguindo os procedementos establecidos. 
 CA3.4 Realizáronse con precisión as operacións de corte, identificando os seus 

parámetros e aplicando as técnicas e os procedementos establecidos. 
 CA3.5 Realizáronse con destreza os procesos de tradeadura, seleccionando as 

ferramentas propias a cada material, e describíronse as características destas. 
 CA3.6 Executouse con habilidade o procedemento de roscaxe á man, identifi-

cando o tipo de rosca e manexando as ferramentas precisas para roscar trades 
e espárragos. 

 CA3.7 Realizáronse con precisión procesos de remachadura de diversos tipos, 
asegurando que a unión se efectúe segundo as especificacións técnicas e en 
condicións de calidade. 

 CA3.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes es-
tablecidas. 

 CA3.9 Comprobouse a calidade do produto resultante e corrixíronse as anoma-
lías detectadas. 

 Traballo sobre operacións de mecanizado 
manual: corte, limado, tradeado, roscado e re-
machado. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Soldadura de metales e plásticos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e 
aplicando as especificacións técnicas do proceso. 

 CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades. 
 CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das carac-

terísticas do material que cumpra soldar. 

 Traballo sobre tipos de soldadura por electrodo 
revestido. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

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

Segundo Orde do 13 de xullo de 2015, a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo regulado no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, non será de aplicación ao alumnado de ciclos de formación profesio-
nal básica en idade de escolarización obrigatoria, pero si é de aplicación ao resto do alumnado. 
 
O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua e ao igual que o resto de alumnado, proporáselle mediante correo electrónico e durante a suspensión da actividade presencial, a realización de actividades de recupera-
ción, nas que se indicará a súa temporalización, e que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria.  
As mencionadas actividades de recuperación consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas 
que se garantirá a adquisición das aprendizaxes imprescindibles. 
 
A realización das actividades de recuperación non eximirá ao alumando dunha proba presencial ou telemática (en función da situación sanitaria), que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria, 
pero si se terá en conta unha avaliación positiva das mesmas na mencionada proba. 
No apartado 6. desta adaptación da programación, detállanse os criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) para a realización da proba presencial (teórico-práctica) ou telemática (teórica). 
A cualificación da proba será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
 
A imposibilidade de facer a proba presencial ou telemática, será substituída pola realización de traballos ou actividades similares ás actividades de recuperación, e que sempre se entregarán por medio de correo electrónico antes 
da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria. 
A cualificación destas actividades será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para aprobar o módulo. 

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Segundo se informou na "Xunta de Avaliación Inicial", no presente módulo para o curso 2019-2020 hai un alumno cunha minusvalía recoñecida do 33%, que a día de hoxe ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións e que non 
presentou carencias que lle impediran seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. Así mesmo, hai dous alumnos repetidores, que non presentan carencias que lles impidan seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, 
tal e como se reflectiu no documento "Avaliación Inicial" feito na "Xunta de Avaliación Inicial", e tendo en conta ademais, as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente nas que non se mencionou que teñan necesida-
des educativas especiais. 
O resto do alumnado non precisou medidas de reforzo educativo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15032081 IES DE FENE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBTMV01 Mantemento de vehículos 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3047 Mecánica do vehículo 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial 2º Fp Básica mantemento de vehículos 

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

Nome e apelidos 

Juan Carlos Romero Montero 

 

 

 

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 

1 Motores e os seus circuítos auxiliares 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de ex-

plosión e diésel analizando os seus principios de fun-

cionamento, e xustifica as actuacións de mantemento 

requiridas 

 CA1.1 Relacionáronse os principios de funcionamento 

dos motores de explosión de dous e catro tempos en ga-

solina e diésel cos seus elementos construtivos 

Si 

 

Si 

 

Proba escrita 

 CA1.2 Comprobáronse os niveis do circuíto de lubrica-

ción e refrixeración e, en caso necesario, repuxéronse, 

segundo as normas e condicións de seguridade estable-

cidas 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto 

de lubricación e refrixeración, nas condicións de segu-

ridade requiridas, e comprobáronse os seus niveis se-

gundo as especificacións de fábrica 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes bási-

cos do circuíto de engraxamento (filtro de aceite, cárter, 

etc.) segundo os procedementos establecidos e as espe-

cificacións de fábrica 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de 

refrixeración e comprobouse a  ausencia de fugas, apli-

cando os pares de aperto especificados por fábrica e 

conforme as condicións de seguridade requiridas 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 
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 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo 

(de aire, de aceite, de gasóleo, etc.)  e comprobouse o 

seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións 

de seguridade establecidas. 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os 

quentadores en motores de gasolina e diésel respecti-

vamente, utilizando a ferramenta adecuada, e compro-

bouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as 

condicións de seguridade establecidas 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse 

o seu axuste e o seu funcionamento, conforme as espe-

cificacións de fábrica 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o 

mantemento de primeiro nivel das ferramentas, dos 

equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo as 

especificacións de fábrica 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 
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 CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, 

precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os pro-

cedementos adecuados, procurando non causar dano 

aos elementos periférico 

 

Si 

 

Si 

 

Táboa de observación 

 RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 

emprendedora, identificando os requisitos derivados 

das operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describí-

ronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de 
mecánica do vehículo 

 CA4.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 

operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-

prendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo 

NO si Táboa de observación 
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 RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, 

identificando os posibles riscos para a saúde e o am-

biente, utilizando os equipamentos de protección 

individual e aplicando o procedemento de recollida de 

residuos adecuado 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función 
dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian 
manexar  

  CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso  

  CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de 
seguridade persoal e ambiental requiridas  

  CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protec-
ción individual nas actividades  

  CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións 
realizadas no taller de mecánica e depositáronse nos seus contedo-
res específicos  

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamen-
te os líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida  

  CA5.7 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, 
seguridade e limpeza   

Si Si Táboa de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Suspensión, dirección e rodas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de 

suspensión e rodas do vehículo, analizando os seus 

principios de funcionamento, e xustifica as actuacións 

de mantemento requiridas 

 CA2.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema 
de suspensión e rodas coas características construtivas dos elemen-
tos que os compoñen 

Si Si Proba escrita 

 CA2.2 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos amortecedores 
do vehículo seguindo as especificacións de fábrica e tendo en conta 
as condicións de seguridade requiridas 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.3 - Separouse o amortecedor do seu resorte en condicións de 
seguridade, utilizando o utensilio axeitado e seguindo as especifica-
cións de fábrica 

Si Si Lista de Cotexo 
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 CA2.4 - Desmontáronse e montáronse as barras de torsión dun vehí-
culo e comprobouse a súa posición, seguindo as especificacións de 

fábrica 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.5 - Repuxéronse as béstas de suspensión tendo en conta os 

procedementos establecidos e as especificacións de fábrica 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.6 - Desmontouse a barra estabilizadora e comprobouse o seu 
funcionamento e a incidencia destas no vehículo 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.7 - Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomencla-
tura impresa, a composición e a estrutura 

Si Si Proba escrita 

 CA2.8 - Desmontouse a roda do vehículo, substituíndo ou reparando 

o pneumático co equipamento adecuado, con corrección, identifican-
do as súas partes e seguindo as normas de seguridade estipuladas 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.9 - Equilibrouse a roda, verificando os seus parámetros, e corri-

xíronse as anomalías detectadas 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.10 - Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de 
primeiro nivel dos equipamentos, as ferramentas e os utensilios uti-
lizados, segundo as especificacións de fábrica 

Si Si Lista de Cotexo 

 CA2.11 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e 
seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados 

Si Si Táboa de observación 

 RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 

emprendedora, identificando os requisitos derivados 

das operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describí-
ronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de 
mecánica do vehículo 

 CA4.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 
operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo 

No Si Táboa de observación 
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 RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, 

identificando os posibles riscos para a saúde e o am-

biente, utilizando os equipamentos de protección 

individual e aplicando o procedemento de recollida de 

residuos adecuado 

  

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función 
dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian 
manexar 

 CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 

Si Si Proba escrita 

 CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de 
seguridade persoal e ambiental requiridas 

 CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protección 
individual nas actividades 

 CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións reali-
zadas no taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores 
específicos 

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamen-
te os líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida 

 CA5.7 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, 
seguridade e limpeza 

Si Si Táboa de observación 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas de transmisión e freada 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA3 - Realiza o mantemento básico do sistema de 

transmisión e freos, analizando os seus principios de 

funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemen-

to requiridas 

 CA3.1 - Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema 
de transmisión e freos coas características construtivas e os elemen-
tos que o compoñen 

Si Si Proba escrita 

 CA3.2 - Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa de cambios e do 
diferencial, e repuxéronse ou substituíronse en caso necesario, cos 
utensilios adecuados 

 CA3.3 - Realizouse a substitución dos árbores de transmisión e 
semiárbores tendo en conta os tipos e os elementos que os compo-
ñen, segundo as especificacións de fábrica 

 CA3.4 - Verificáronse os niveis do líquido de freos e repuxéronse ou 
substituíronse en caso necesario, segundo os procedementos esta-
blecidos 

 CA3.5 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pastillas e zapatas 
de freos, e axustáronse os seus elementos segundo as especifica-
cións de fábrica 

 CA3.6 - Substituíronse os discos e os tambores de freos, tendo en 
conta os procedementos establecidos e as especificacións de fábrica 

 CA3.7 - Verificouse a ausencia de fugas nos elementos substituídos 

 CA3.8 - Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de 
primeiro nivel das ferramentas e dos equipamentos utilizados, se-
gundo as especificacións de fábrica 

Si Si Lista de cotexo 

 CA3.9 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e segu-
ridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados 

Si Si Táboa de observación 

 RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 

emprendedora, identificando os requisitos derivados 

das operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describí-
ronse os requisitos e as actitudes necesarias para as operacións de 
mecánica do vehículo 

 CA4.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 
operacións de mecánica do vehículo 

 CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coas operacións de mecánica do vehículo 

No Si Táboa de observación 
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 RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, 

identificando os posibles riscos para a saúde e o am-

biente, utilizando os equipamentos de protección 

individual e aplicando o procedemento de recollida de 

residuos adecuado 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función 
dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian 
manexar 

 CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 

 CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de 
seguridade persoal e ambiental requiridas 

 CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protec-
ción individual nas actividades 

 CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións reali-
zadas no taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores 
específicos 

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamen-
te os líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida CA5.7 - 
Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade 
e limpeza 

Si Si Táboa de observación 

 

 

 

 

 

 

 

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

1ªAvaliación 

 

-Coñecer os distintos tipos de motores térmicos e os seus sistemas auxiliares. 

-Realizar o desmontaxe, comprobación en montaxe dos motores e os seus sistemas axuliaraes. 

-Saber realizar as operacións de mantemento dos motores. 
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2ªAvaliación 

 

-Saber facer a sustitución dos elementos da suspensión. 

-Saber facer a sustitución dos elementos da dirección e posterior regulación e alineado. 

-Saber realizar os desmontaxe, montaxe, equilibrado e mantemento das rodas e neumáticos dos vehículos. 

-Saber facer a sustitución dos elementos da transmisión do vehículo e o seu mantemento. 

-Saber facer  a sustitución dos elementos dos circuitos de freos e o seu mantemento.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Farase unha cualificación correspondente a cada trimestre.  Valoraranse os contidos (procedimentais, conceptuais e actitudinais) e se lle dará a cada un 

dos contidos unha nota de 1 a 10. 

A cualificación en cada uns dos contidos (procedimentais, conceptuais e actitudinais) terá que ser de 5 ou superior para acadar unha avaliación positiva 

(aprobado). 

Cando a nota en todos e cada un dos contidos é de 5 ou superior, a cualificación final para a avaliación será positiva. Neste caso, dita cualificacion final 

resultará da suma  aritmética dos contidos dividido entre 3. 

Considéranse contidos procedimentais: A calidade do traballo realizado. A organización nas tarefas prácticas. A destreza no manexo da ferramenta, úti-

les e aparellos de diagnose empregados na realización das prácticas. O tempo empregado na realización das prácticas.  

 

 

Considéranse contidos conceptuais: Valoración de probas escritas (exames, cuestionarios, realización de esquemas etc). A calidade de exercicios e tra-

ballos a realizar na casa (exercicios de repaso). A correcta interpretación da  documentación técnica. Exactitude nas respostas das preguntas formuladas 

no taller ou na aula. 

Considéranse contidos actitudinais: Cumprimento da normativa de seguridade e prevención de riscos laborais (EPIs) e de protección ambiental nas 

operacións realizadas. Identifica os riscos e o nivel de perigo nas tarefas prácticas e emprega os medios de seguridade e hixiene. Participación e iniciativa 

na aula e no taller. Respeta as instrucións dadas polo profesor. Cumprimento das normas establecidas nas instalacións e no taller. Mani-

festa un especial interese pola tecnología do sector. Efectua as operacións coa orde e limpeza requeridas. Clasifica os 
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residuos xerados para a súa recollida selectiva. Integración no grupo. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

1 Motores e os seus circuítos auxiliares 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x   RA1 - Realiza o mantemento básico do motor de explosión e diésel analizando 
os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de mantemento 
requiridas 

 CA1.1 Relacionáronse os principios de funcionamento dos motores de explo-
sión de dous e catro tempos en gasolina e diésel cos seus elementos construti-
vos 

 CA1.2 Comprobáronse os niveis do circuíto de lubricación e refrixeración e, en 
caso necesario, repuxéronse, segundo as normas e condicións de seguridade 
establecidas 

 CA1.3 Extraéronse e repuxéronse os fluídos do circuíto de lubricación e refrixe-
ración, nas condicións de seguridade requiridas, e comprobáronse os seus ni-
veis segundo as especificacións de fábrica 

 CA1.4 Realizouse a substitución de compoñentes básicos do circuíto de engra-
xamento (filtro de aceite, cárter, etc.) segundo os procedementos establecidos 
e as especificacións de fábrica 

 CA1.5 Substituíronse elementos básicos do circuíto de refrixeración e compro-
bouse a  ausencia de fugas, aplicando os pares de aperto especificados por fá-
brica e conforme as condicións de seguridade requiridas 

 CA1.6 Realizouse a substitución dos filtros do vehículo (de aire, de aceite, de 
gasóleo, etc.)  e comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as 
condicións de seguridade establecidas. 

 CA1.7 Substituíronse as buxías de acendemento e os quentadores en motores 
de gasolina e diésel respectivamente, utilizando a ferramenta adecuada, e 
comprobouse o seu funcionamento, seguindo as normas e as condicións de 
seguridade establecidas 

 CA1.8 Repuxéronse as correas de servizo e verificouse o seu axuste e o seu 
funcionamento, conforme as especificacións de fábrica 

 CA1.9 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel das ferramentas, dos equipamentos e dos utensilios utilizados, segundo 
as especificacións de fábrica 

 CA1.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados, procurando non causar 
dano aos elementos periférico 

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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x   RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección 
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos mate-
riais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar  

  CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso  

  CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade 
persoal e ambiental requiridas  

  CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protección indivi-
dual nas actividades  

  CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no 
taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos  

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os 
líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida  

  CA5.7 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e 
limpeza   

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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Nº Unidade didáctica 

2 Suspensión, dirección e rodas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Realiza o mantemento básico do sistema de suspensión e rodas do 
vehículo, analizando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actua-
cións de mantemento requiridas 

 CA2.1 - Relacionáronse os principios de funcionamento do sistema de suspen-
sión e rodas coas características construtivas dos elementos que os compoñen 

 CA2.2 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos amortecedores do vehículo 
seguindo as especificacións de fábrica e tendo en conta as condicións de segu-
ridade requiridas 

 CA2.3 - Separouse o amortecedor do seu resorte en condicións de seguridade, 
utilizando o utensilio axeitado e seguindo as especificacións de fábrica 

 CA2.4 - Desmontáronse e montáronse as barras de torsión dun vehículo e 

comprobouse a súa posición, seguindo as especificacións de fábrica 

 CA2.5 - Repuxéronse as béstas de suspensión tendo en conta os procedementos 

establecidos e as especificacións de fábrica 

 CA2.6 - Desmontouse a barra estabilizadora e comprobouse o seu funciona-

mento e a incidencia destas no vehículo 

 CA2.7 - Relacionouse o tipo de roda e de pneumático coa nomenclatura impre-

sa, a composición e a estrutura 

 CA2.8 - Desmontouse a roda do vehículo, substituíndo ou reparando o pneumá-

tico co equipamento adecuado, con corrección, identificando as súas partes e 

seguindo as normas de seguridade estipuladas 

 CA2.9 - Equilibrouse a roda, verificando os seus parámetros, e corrixíronse as 

anomalías detectadas 

 CA2.10 - Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel dos equipamentos, as ferramentas e os utensilios utilizados, segundo as 
especificacións de fábrica 

 CA2.11 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos axeitados 

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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   RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección 
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos mate-
riais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar 

 CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 

 CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade 

persoal e ambiental requiridas 

 CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual 

nas actividades 

 CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no 
taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos 

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os 
líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida 

 CA5.7 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e 
limpeza 

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas de transmisión e freada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA3 - Realiza o mantemento básico do sistema de transmisión e freos, anali-
zando os seus principios de funcionamento, e xustifica as actuacións de man-
temento requiridas 

 CA3.1 - Relacionáronse os principios do funcionamento do sistema de transmi-
sión e freos coas características construtivas e os elementos que o compoñen 

 CA3.2 - Comprobáronse os niveis de fluídos da caixa de cambios e do diferen-
cial, e repuxéronse ou substituíronse en caso necesario, cos utensilios adecua-
dos 

 CA3.3 - Realizouse a substitución dos árbores de transmisión e semiárbores 
tendo en conta os tipos e os elementos que os compoñen, segundo as especi-
ficacións de fábrica 

 CA3.4 - Verificáronse os niveis do líquido de freos e repuxéronse ou substituí-
ronse en caso necesario, segundo os procedementos establecidos 

 CA3.5 - Realizouse a desmontaxe e a montaxe de pastillas e zapatas de freos, e 
axustáronse os seus elementos segundo as especificacións de fábrica 

 CA3.6 - Substituíronse os discos e os tambores de freos, tendo en conta os 
procedementos establecidos e as especificacións de fábrica 

 CA3.7 - Verificouse a ausencia de fugas nos elementos substituídos 

 CA3.8 - Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro 
nivel das ferramentas e dos equipamentos utilizados, segundo as especifica-
cións de fábrica 

 CA3.9 - Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, 
aplicando as técnicas e os procedementos adecuados 

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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 x  RA5 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles 
riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección 
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos mate-
riais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar 

 CA5.2 - Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso 

 CA5.3 - Aplicáronse en todas as fases do proceso as normas de seguridade 
persoal e ambiental requiridas 

 CA5.4 - Empregáronse correctamente os equipamentos de protección indivi-
dual nas actividades 

 CA5.5 - Identificáronse os residuos producidos nas operacións realizadas no 
taller de mecánica e depositáronse nos seus contedores específicos 

 CA5.6 - Preparáronse convenientemente os residuos, nomeadamente os 
líquidos, e dispuxéronse para a súa posterior recollida CA5.7 - Mantívose a 
área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza 

Proba escrita (exercicios de repaso) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles,  farán actividades de recuperación no período correspondente no mes de xuño  según se contempla na 

normativa vixente e o RD do 27 de abril, súmanselle o período de confinamento por motivo do estado de alarma correspondente o Covid-19. 

En dito período, farán só actividades de recuperación relaccionadas coa/s avaliación/s que teñan suspensa/s.  Os alumnos,  para poder recuperar as avaliación pendentes,  terán que 

realizar as tarefas propostas e asistir as videoconferencias ,  participan dun xeito activo, entregando en tempo e forma as tarefas, exercicios de repaso, Test,  ou calquera outro 

tipo de traballo indicado polos profesores.   

Se os resultados non son medianamente correctos e amosan desinterese, non conectandose a aula virtual ou as videoclases, ditos alumnos non recuperarán as avaliacións pen-

dentes e suspenderán o módulo en cuestión. 

As mencionadas actividades ou tarefas de recuperación consistirán en exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas que se garan-

tirá a adquisición das aprendizaxes mínimos imprescindibles,  e serán entregados por medio de correo electrónico en tempo e forma. 

Durante este período de recuperación farase un seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos, e posteriormente realizarán probas teóricas e/ou prácticas (se fora o caso) que acredi-

te dito aprendizaxe, para elo os alumnos deberán demostrar que conqueriron os coñecementos mínimos para acada-la avaliación positiva especificados no módulo e amosando unhas 

actitudes igualmente satisfactorias. 

Os alumnos serán informados das distintas actividades de recuperación e do seu período de realización, ditas actividades estarán relacionadas cos contidos mínimos esixibles. 

Unha vez rematado este período de recuperación si o alumno non recuperou as avaliacións pendentes suspenderá o módulo. 

 

Os alumnos matriculados en 2º curso que teñan módulos pendentes de primeiro, deberán ser informados das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa 

realización, temporalización e data en que serán avaliados. Ditas probas estarán relacionadas cos contidos mínimos  exixibles.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O proceso de avaliación é un proceso continuo, que implica a asistencia regular do alumnado a clase e ás actividades programadas para os distintos módulos, dada a situación excepcional 

na que estamos polo estado de alarma do virus COVID-19 adaptaremos este proceso as circunstancias da emerxencia segundo recolle a orde do 27 de abril no seu artículo 3.4. 

Segundo establece a normativa vixente fíxase o número máximo de faltas por curso que un alumno poderá deixar de asistir a cada módulo profesional, para  ter dereito a ser avaliado 

polo procedemento ordinario, que non poderá ser superior o 10%  da duración do módulo. A superación deste  porcentaxe da lugar a perda de avaliación continua por parte do alumno. 

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua, farán unha proba de coñecementos teórica ou/e práctica, de caracter presencial. Dita proba estará baseada nos puntos fixados 

nos contidos mínimos do módulo. A data de dita proba comunicaráselles o alumnado co tempo que fixe a lei. A realización de esta proba teórico/práctica estará suxeita as normas que 

dictaminen as autoridades sanitarias e educativas por motivo do COVID-19 como indica a orde do 27 de abril no seu artigo (4.1, 5.3, 5.4 e 5.5),  en caso de non poderse realizar de xeito 

presencial, poden  ser sustituidas por probas telemáticas.  

As  actividades ou traballos que o alumnado pode realizar durante todo o período de confinamento  valoraranse de xeito positivo si  son realizadas  nos tempos establecidos e os resulta-

dos son medianamente correctos e amosan interese pola materia. 
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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 

No presente módulo de "Mecánica do vehículo" para o curso 2019-2020  hai catro alumnos repetidores que só tiveron que cursar o módulo de FCT no período de septembro a decembro. 

O resto do alumnado non presentan carencias que lles impidan segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe, tal e como se reflicte no documento feito de "Avaliación Inicial", ade-

máis, na "Xunta de Avaliación Inicial" e as valoracións feitas polo titor e resto do equipo docente non se mencionan que teñan necesidades educativas especiais, polo que non se cree 

necesario aplicar medidas de reforzo educativo para ditos alumnos. 

Non obtante, dadas as circustancias derivadas do Covid-19, para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, a orde do 27 de abril no seu apartado 7.1 fai referencia a 

situación dos estudantes máis vulnerables, estes, non deben verse perxudicados  por o cambio na metodoloxía de aprendizaxe (artigo 7,6).  Disporemos de clases por videoconferencia a 

traves da plataforma Google Classroon / skype, Whatsapp grupal/individual, Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, Drive e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible 

solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención personalizada que poida ser necesaria. 

Tamén o IES de Fene  pon á súa disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo,  previa petición do alumnado con esas carencias.   
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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

CBTMV01 Mantemento de vehículos

Módulo profesional

Código Nome

MP3046 Electricidade do vehículo

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral- ordinario Presencial 2º

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

Nome e apelidos

José Luis Abad Castro

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)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

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

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Realiza operacions de medidas eléctricas básicas, tendo en conta a
relación entre as magnitudes e as caracteristicas dos equipamentos de
medidas

 CA1.1
 CA1.2
 CA1.3
 CA1.4
 CA1.5
 CA1.6

PE

X  RA4. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora,
identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do
vehículo

 CA1.7
 CA4.2

PE

X  RA5. Realiza as tarefas en condicions de seguridade, identificando os posibles
riscos para a saude eo ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos

 CA5.1
 CA5.2
 CA5.3
 CA5.4
 CA5.5
 CA5.6
 CA5.7
 CA5.8

PE
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Nº Unidade didáctica

2 Mantemento dos sistemas de carga e arranque

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Realiza operacións de mantemento básico de elementos de circuito de
carga e arranque, tendo en conta a relacion entre os seus parametros de
funcionamento e as especificacións de fabrica

 CA2.1
 CA2.2
 CA2.3
 CA2.4
 CA2.5
 CA2.6
 CA2.7

PE

X  RA4. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora,
identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do
vehículo

 PE

X  RA5. Realiza as tarefas en condicions de seguridade, identificando os posibles
riscos para a saude eo ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos

 CA2.8
 CA2.9
 CA5.1
 CA5.2
 CA5.3
 CA5.4
 CA5.5
 CA5.6
 CA5.7
 CA5.8

PE
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Nº Unidade didáctica

3 Mantemento básico dos sistemas eléctricos auxiliares

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3. Realiza o mantemento básico dos sistemas auxiliares do vehículo,
analizando os elementos que compoñen cada circuito e tendo en conta a
relación entre os seus parametros de funcionamento e as especificacións de
fabrica

 CA3.1
 CA3.2
 CA3.3
 CA3.4
 CA3.5
 CA3.6
 CA3.7
 CA3.8
 CA3.9

PE

X  RA4. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora,
identificando os requisitos derivados das operacións de electricidade do
vehículo

 CA3.10 PE

X  RA5. Realiza as tarefas en condicions de seguridade, identificando os posibles
riscos para a saude eo ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos

 CA5.1
 CA5.2
 CA5.3
 CA5.4
 CA5.5
 CA5.6
 CA5.7
 CA5.8

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

As actividades de recuperación  dispoñen de exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades didácticas
(UD) do que se compón o módulo.
Ditas tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos exixibles na programación.
Estas actividades colgadas na Aula virtual do IES de Fene terán un plazo de entrega definido, que será de obrigatorio cumprimento por parte do alumnado.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD.
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación

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

Para o alumnado con perda de dereito a avaliación continúa (PD) establécense os mesmos criterios que para calquera alumno que teña todas as avaliación suspensas.
Poderá superar o módulo a través das actividades de recuperación, repaso, reforzo, e de ser o caso de ampliación de aprendizaxes anteriores que se está a realizar co resto do
alumnado
As actividades de recuperación  basearanse en exercicios de repaso, test ou memorias de  carácter teórico e práctico a través de proba escrita(PE), de cada unha das unidades
didácticas  (UD) do que se compón o módulo.
Cada tarefa/test/exercicios de cada UD, entregados en prazo, puntuaranse de 0 a 10 e será necesario un 5 para a superación da proba de dita UD
Para a superación do módulo será necesario que cada unidade teña como mínimo un 5 de puntuación.
Ditas actividades/tarefas estarán baseadas nos criterios de avaliación descritos como mínimos esixibles na programación
No caso da non participación nas actividades arriba referidas, preferentemente se fará unha proba teórica e outra práctica no mes de Xuño, e as datas e horarios de ditas probas serán
colgadas na paxina web do centro IES de Fene e informadas ao alumno polo tutor do ciclo con un mínimo dunha semana antes da fecha de presentación
Se o equipo docente o estima oportuno, e non fora posible unha proba presencial, será  convocado a unha/s proba/s telemática segundo instrucións do 27 de Abril no punto 6.11
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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

Para o alumnado que non responda  aos obxectivos programados, se dispón de clases por videoconferencia a través da plataforma Google Classroom/Skype, Whatsapp
grupal/individual , Aula virtual do IES de Fene, correo electrónico, e mais tipos de ferramentas virtuais para a posible solución das dubidas que poidan surxir e/ou a atención
personalizada que poida ser necesaria
Dista maneira tamén o centro (IES de Fene) pon á sua disposición material informático para o alumnado que poida necesitalo, previa petición do alumnado con esas carencias
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