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

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas automáticos 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programa-
ble, interpretando documentación técnica, e verifica o seu funcio-
namento. 

 CA1.9 Localizáronse e solucionáronse disfuncións na posta en mar-
cha de circuítos automáticos básicos con autómatas. SI NON NON AVALIABLE 

 
Nº Unidade didáctica 

5 Cadros eléctricos 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Monta e mantén cadros eléctricos para maquinaria e equipa-
mento industrial a partir da documentación técnica, e repara as ava-
rías detectadas. 

 CA2.1 Montáronse todos os dispositivos no cadro de control segun-
do as especificacións. 

 
SI NON NON AVALIABLE 

 CA2.2 Realizouse a conexión completa do cadro de control da má-
quina ou do equipamento industrial. SI NON NON AVALIABLE 

 CA2.3 Programouse o autómata programable para cumprir as condi-
cións de funcionamento. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS (simuladores) 

 CA2.4 Conectáronse todos os compoñentes de campo externos ao 
cadro de control (botoeiras, detectores, motores, etc.). SI NON NON AVALIABLE 
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 CA2.5 Verificouse o correcto funcionamento do cadro de control. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS (simuladores) 

 CA2.6 Identificouse a sección ou parte como causa posible da dis-
función na posta en marcha. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS (simuladores) 

 CA2.7 Detectáronse e corrixíronse as disfuncións producidas en 
calquera dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control. SI NON NON AVALIABLE 

 CA2.8 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións. SI NON NON AVALIABLE 

 
Nº Unidade didáctica 

6 Diagnose de avarías 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Diagnóstica avarías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizan-
do equipamentos de medida e relacionando as causas coas disfun-
cións que as producen. 

 CA3.1 Recoñecéronse as avarías típicas nos sistemas eléctrico-
electrónicos. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS 

 CA3.2 Identificáronse as causas das avarías típicas. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS  

 CA3.3 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos auto-
máticos básicos con autómatas. SI SI TAREFAS TELEMÁTICAS (simuladores) 

 CA3.4 Identificouse a sección ou parte como causa posible da avaría. SI NON NON AVALIABLE 

 CA3.5 Detectáronse e reparáronse as avarías producidas en calquera 
dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control. SI NON NON AVALIABLE 

 CA3.6 Manexáronse manuais e esquemas de sistemas e equipamen-
tos. SI SI TAREFAS ON-LINE 

 CA3.7 Manexáronse equipamentos e aparellos de medida. SI NON NON AVALIABLE 

 CA3.8 Aplicáronse técnicas de detección de avarías. SI NON NON AVALIABLE 
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 CA3.9 Cubríronse os históricos. SI SI TAREFAS ON-LINE 

 CA3.10 Valorouse economicamente a intervención. SI SI TAREFAS ON-LINE 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
O currículo do CM de Mantemento Electromecánico establece os contidos básicos que se tratan en cada unha das unidades formativas do módulo e se detallan no apartado 3b. Estes contidos serán os exixibles para a avaliación 
positiva do módulo. En cada unidade didáctica se detallan os criterios de avaliación utilizados e os resultados de aprendizaxe acadados cos contidos desenrolados nela. 
Establécense como mínimos exixibles os CA (criterios de cualificación) sinalados no apartado 4.c polo que para acadar a avaliación positiva no módulo compre ter acado unha avaliación positiva en cada un deles. 
Como criterio xeral de cualificación establécese que se considerará acadado un CA (criterio de avaliación) cando a resposta do alumno segundo o instrumento de avaliación definido no apartado 4.c., referida a dito CA, sexa avalia-
da positivamente. 
Particularmente para cada unidade formativa o alumno deberá ser capaz de: 
-Unidade formativa 1: MONTAXE E MANTEMENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS: 
    - Recoñecer o funcionamento das máquinas eléctricas. 
    - Identificar a aplicación das máquinas eléctricas. 
    - Determinar as características das máquinas eléctricas. 
    - Montar e mantén máquinas eléctricas rotativas. 
    - Ensamblar os elementos das máquinas eléctricas rotativas e realizar a conexión. 
    - Verificar o funcionamento das máquinas eléctricas rotativas. 
    - Identificar as características dos transformadores. 
    - Realizar a conexión de transformadores e verificar o seu funcionamento mediante cálculos. 
    - Axustar sistemas de arranque, control de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua. 
    - Configurar os equipamentos de regulación e control de motores eléctricos. 
- Unidade formativa 2: MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL BASEADOS EN TECNOLOXÍA PROGRAMADA: 
    - Montar e manter sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica. 
    - Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos con control programable. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (CONTIDOS IMPARTIDOS DE MANEIRA PRESENCIAL) 
- Os contidos conceptuais, avaliados mediante probas escritas (definidos no apartado 4.c.): 40% da nota. 
- Os contidos procedimentais (montaxes prácticas, informes memorias) e contidos actitudinais (definidos no apartado 4.c como lista de cotexo ou táboa de observación): 60% da nota 
 
CRITERIOS DE CAULIFICACIÓN DESENROLADOS NO APARTADO 1 DESTA ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
Segundo as 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 académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia respecto a  Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
Polo tanto, as tarefas telemáticas indicadas no apartado 1 desta programación, se son realizadas de forma positiva,  servirán para subir a nota obtida a partir da 1ª e da 2ª avaliación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Transformadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA3 - Identifica as características dos transformadores, realizando a conexión e 
verificando o seu funcionamento mediante cálculos. 

 CA3.1 Realizáronse os cálculos para posteriormente comprobar con medicións 
o correcto funcionamento. 

PE telemática - Exercicios de cálculos de 
características  

X   CA3.2 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en pequenos 
transformadores monofásicos e trifásicos, e en autotransformadores. 

PE telemática - Cuestionario de selección de 
avarías 

X   CA3.3 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías. LC. telemática - Localización de avarías 

X   CA3.4 Localizouse a avaría realizando medidas eléctricas. LC. telemática - Localización de avarías 

X   CA3.5 Reparouse a avaría. LC. telemática - Reparación de avarías 

 
Nº Unidade didáctica 

2 Máquinas eléctricas: Identificación, montaxe e mantemento 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas, identificando a súa 
aplicación e determinando as súas características. 

 CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas. PE. telemática - Cuestionario de selección dos 
tipos de máquinas eléctricas 

X   CA1.2 Recoñecéronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas. PE. telemática - Cuestionario de selección dos 
elementos das máquinas 
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X   CA1.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función. PE. telemática - Cuestionario de selección das 
funcións dos elementos 

X   CA1.4 Definíronse magnitudes eléctricas e mecánicas. PE. telemática - Cuestionario de selección das 
magnitudes 

X   CA1.5 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións. PE telemática - Cuestionario de selección das 
aplicacións 

X   CA1.6 Identificáronse sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos. PE. telemática - Esquemas de sistemas de 
posta en marcha 

X   CA1.7 Determináronse parámetros de variación de velocidade dos motores 
eléctricos. 

PE. telemática - Cuestionario de selección dos 
parámetros. 

X   RA2 - Monta e mantén máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus 
elementos e realizando a conexión, e verifica o seu funcionamento. 

 CA2.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas 
eléctricas. 

PE. telemática - Cuestionario de selección de 
avarías 

X   CA2.2 Utilizáronse medios e equipamentos para a localización de avarías. LC. telemática - Localización de avarías 

X   CA2.3 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías. LC. telemática - Localización de avarías 

X   CA2.4 Substituíronse compoñentes mecánicos como vasoiriñas, chumaceiras, 
etc. 

LC. telemática - Reparación de avarías 

X   CA2.5 Reparouse a avaría. LC. telemática - Reparación de avarías 

 
Nº Unidade didáctica 

3 Control de motores 

1ª 
aval

. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA4 - Axusta sistemas de arranque, control de velocidade e freada de motores 
de corrente alterna e de corrente continua, configurando os equipamentos de 

 CA4.1 Identificáronse os sistemas utilizados para o arranque e control de 
máquinas eléctricas. 

PE. telemática - Esquemas dos arranques e 
control de máquinas eléctricas. 
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X  regulación e control de motores eléctricos.  CA4.2 Realizouse o control do arranque de motores mediante sistemas con-
vencionais e mediante arrancadores electrónicos. 

LC. telemática - Realización do control de 
arranque 

X   CA4.3 Realizouse o control de velocidade de motores mediante sistemas 
convencionais e mediante convertedores de frecuencia. 

LC. telemática - Realización do control de 
velocidade 

X   CA4.4 Realizouse o control do freada de motores mediante sistemas conven-
cionais e mediante sistemas electrónicos. 

LC. telemática - Realización do control de 
freada 

X   CA4.6 Conectouse correctamente o motor ao sistema de arranque e regula-
ción. 

LC. telemática - Montaxe adecuada do control 
de arranque 

 X  CA4.7 Localizáronse e reparáronse avarías en sistemas de arranque de moto-
res eléctricos. 

LC. telemática - Localización e reparación de 
avarías 

 
Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas automáticos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, inter-
pretando documentación técnica, e verifica o seu funcionamento. 

 CA1.1 Identificouse a estrutura e o funcionamento dun autómata programable 
industrial. 

PE. telemática - Cuestionario de selección 
sobre a estrutura do autómata 

 X  CA1.2 Identificáronse as súas entradas, as súas saídas (analóxicas e dixitais) e 
as súas  referencias 

PE. telemática 2 - Esquema das entradas e 
saídas 

 X  CA1.3 Recoñecéronse os tipos de sinais e os sistemas de numeración e de 
codificación da información. 

PE. telemática - Cuestionario de selección dos 
sinais 

 X  CA1.4 Conectáronse os equipamentos e elementos periféricos do sistema. LC telemática - Conexión cos periférico 

 X  CA1.5 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable. LC telemática - Establecemento da comunica-
ción 

 X  CA1.6 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables. LC. telemática - Realización de circuítos  
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 X  CA1.7 Realizáronse pequenos programas secuenciais de control a partir do 
GRAFCET. 

LC.telemática - Realización de programas 

 X  CA1.8 Verificouse o funcionamento do sistema.  LC. telemática - Verificación da función 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
A avaliación será continua, polo que o alumnado que acade a nota de 5, medida a través dos instrumentos de avaliación das dúas primeiras avaliacións, non terá que realizar máis probas. 
O alumnado que non teña superada a avaliación, terá que recuperar aqueles aspectos avaliados negativamente segundo a táboa anterior. 
Dado que é un módulo coa maioría de contidos prácticos, no que se fan imprescindibles materiais, equipos e instalacións moi específicos, faise moi difícil a avaliación de maneira non presencial. 
As tarefas enviadas de forma telemática, definidas na táboa anterior, tentarán substituír os instrumentos de avaliación utilizados habitualmente.  
Serán, por exemplo, o manexo de manuais, esquemas, simuladores e ferramentas de programación. 
A realización correcta das tarefas propostas supoñerá a recuperación das partes non superadas. 
No caso de que non se entreguen as tarefas correctamente, contémplase a realización dun exame de forma non presencial, podendo ser por videoconferencia ou calquera outro método que garanta que se poidan avaliar que os 
criterios considerados imprescindibles e por tanto o alumno alcanza os resultados de aprendizaxe do módulo.  
No caso de que as condicións sanitarias permítano e as circunstancias aconsélleno o exame poderá ser presencial e contemplará dúas partes: 
1.- Unha proba escrita na que o alumnado terá que desenvolver unha serie de preguntas que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación (con instrumento de 
avaliación proba escrita): 40% da cualificación final. 
2.- A realización dun suposto real que supoña a aplicación dunha mostra significativa dos criterios de avaliación mínimos relacionados (táboas de observación e listaxes de cotexo) incluíndo a montaxe práctica, comprobación de 
funcionamento, resolución de avarías e realización de documentación: 60% da cualificación final. 
Este exame realizaranse antes da avaliación final en xuño. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

En consonancia coa orde correspondente pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial, requírese a asistencia regular do alumnado ás clases para 
poder realizar o proceso de avaliación continua. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua será do 10% respecto da súa duración total. Neste caso concreto, cunha duración de 192 horas, o número 
máximo é de 19.2 horas, que corresponde con 23 sesións. 
Cando as faltas superen o 6 %, neste caso 14, se lle enviará ao alumno un apercibimento. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se acumulase un 10% de inasistencias con respecto á súa duración 
total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe, comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. Na secretaría do centro quedará constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á 
avaliación continua 
O profesor poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a aqueles alumnos que teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do 
grupo ou as instalacións. 
O alumnado con perda de avaliación continua realizarán un exame extraordinario de xeito que se comprobe que acadaron os mínimos esixibles establecidos na programación. O exame se realizará de forma no presencial, poden-
do ser por videoconferencia ou calquera outro método que garanta que se poidan avaliar os criterios considerados imprescindibles e por tanto o alumno alcanza os resultados de aprendizaxe do módulo. 
No caso de que as condicións sanitarias permítano e as circunstancias aconsélleno o exame poderá ser presencial e contemplará dúas partes: 
1.- Unha proba escrita na que o alumnado terá que desenvolver unha serie de preguntas que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación (con instrumento de 
avaliación proba escrita): 40% da cualificación final. 
2.- A realización dun suposto real que supoña a aplicación dunha mostra significativa dos criterios de avaliación mínimos relacionados (táboas de observación e listaxes de cotexo) incluíndo a montaxe práctica, comprobación de 
funcionamento, resolución de avarías e realización de documentación: 60% da cualificación final. 
Esta proba será realizada no mes de xuño 
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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 presenta necesidades educativas especiais (aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou de tras-
tornos graves de conduta) traballarase coa dirección do centro e o equipo de orientación para ofrecerlle o apoio necesario, modificando a temporalización da unidade didáctica, realizando actividades específicas e exercicios 
personalizados, tendo en conta que debe alcanzar os obxectivos de cada unidade didáctica e os xerais do módulo. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

2 Tolerancias

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

Si Si Proba escrita

Nº Unidade didáctica

3 Coñecemento de materiais

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

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

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

Si Si Proba escrita
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Nº Unidade didáctica

8 Mecanizado en máquinas-ferramenta

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

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

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

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

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

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

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

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

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

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

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

Non Non Táboa observación

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

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

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

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Debuxo técnico

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

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

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

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita
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Nº Unidade didáctica

2 Tolerancias

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

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

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

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

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

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

3 Coñecemento de materiais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

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

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

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

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

Proba escrita

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

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

Táboa observación

Nº Unidade didáctica

4 Procesos de fabricación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

5 Croquizado de utillaxes

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

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

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

Proba escrita

Nº Unidade didáctica

6 Metroloxía

1ª
aval.

2ª
aval.

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

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

Proba escrita

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

7 Mecanizado manual

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación
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Nº Unidade didáctica

8 Mecanizado en máquinas-ferramenta

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

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

Táboa observación

Nº Unidade didáctica

9 Prevención de riscos laborais e protección ambiental

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

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

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

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

Táboa observación

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

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

Táboa observación

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 Ies de Fene 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA03 Mantemento electromecánico

Módulo profesional

Código Nome

MP0950 Técnicas de unión e montaxe

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime de adultos Presencial A

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

Nome e apelidos

Eva Rodríguez Pérez

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 Unións non soldadas

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

SÍ SÍ TO

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

 CA2.2. Determinouse a secuencia de operacións que se vaian
realizar.

SÍ SÍ TO

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

 CA2.3. Seleccionáronse  as ferramentas  en función do material e do
proceso que se vaia realizar.

SÍ SÍ TO

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

 CA2.4. Manexáronse as ferramentas coa destreza e a seguridade
requiridas.

SÍ NON

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

 CA2.5. Preparáronse as zonas que se vaian unir. SÍ NON

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

 CA2.6. Efectuáronse operacións de roscaxe, aparafusamento,
engatillamento, pegado e remachadura.

SÍ NON
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Nº Unidade didáctica

8 Soldadura eléctrica con electrodo revestido

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

SÍ SÍ TO

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

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

SÍ NON

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

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

SÍ NON

 

Nº Unidade didáctica

9 Soldadura en atmósfera protexida: TIG e MIG MAG

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

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

 CA3.2. Efectuose a limpeza das zonas da unión, eliminando os
residuos existentes.

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

 CA3.5. Colocáronse as pezas que cumpra soldar, respectando as
folguras, os axustes e as simetrías que se especifican na
documentación.

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

 CA5.5. Soldáronse pezas medianate soldadura por puntos, aplicando
a intensidade e o tipo de electrodos en función da natureza e os
grosores das pezas que haxa que unir.

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

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

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

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

SÍ NON

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

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

SÍ NON

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

Para os alumnos que teñan as dúas primeiras  avaliacións  aprobadas, se propoñerán  tarefas  sobre os contidos do módulo que quedaran  sen impartir. Estas tarefas puntuarán sempre positivamente e servirán para subir nota.
Para os alumnos con algunha avaliación suspensa, propoñeranse  tarefas sobre a parte teórica da materia impartida; para a parte práctica, se recomendará a visualizacións de vídeos e se lles propoñerá unha serie de supostos
prácticos. Realizarase  unha proba escrita  de forma telemática, pero de ser posible realizar probas presenciais, se realizarán tanto de carácter teórico coma de carácter práctico no taller sobre a materia  impartida  nas avaliacións
que teñan suspensas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Debuxo técnico

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

TO e proba

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

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

Nº Unidade didáctica

2 Mecanizado básico

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA1.3. Identificouse o trazado, os materiais e as dimensións. TO e proba

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

 CA1.4. Definíronse as formas construtivas. TO e proba
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Nº Unidade didáctica

3 Materiais e tratamentos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

 CA2.1. Identificáronse os materiais empregados na montaxe. TO e proba

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

 CA2.2. Diferenciáronse as características e as propiedades dos materiais. TO e proba

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

 CA2.3. Relacionáronse  os tratamentos  térmicos e termoquímicos coas
propiedades dos materiais.

TO e proba

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

 CA2.4. Identificáronse os problemas de corrosión e oxidación dos materiais. TO e proba

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

 CA2.5. Describíronse os procedementos  e as técnicas que se utilizan para
protexer da corrosión e da oxidación.

TO e proba

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

 CA2.6. Designáronse materiais empregando codificación normalizada. TO e proba
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Nº Unidade didáctica

4 Procesos en unión e montaxe

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA1..6. Definíronse as fases e as operacións  do proceso. TO e proba

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

 CA1.7. Analizáronse as máquinas e os medios de traballo para cada operación. TO e proba

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

 CA1.10. Elaborouse a información correspondente ao proceso de traballo que
se vaia seguir.

TO e proba

Nº Unidade didáctica

5 Unións nos soldadas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

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

TO e proba

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

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

TO e proba

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

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

TO e proba

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

 CA1.4. Calculáronse as tolerancias necesarias para a dobradura. TO e proba
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x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

 CA1.5. Efectuáronse as operacións de trazado e marcaxe de xeito preciso. TO e proba

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

 CA1.6. Efectuáronse cortes de chapa. TO e proba

x  RA1. Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as
dimensións específicas, e aplicando as técnicas correspondentes.

 CA1.7. Efectuáronse operacións de dobradura de tubos, chapas e perfís. TO e proba

Nº Unidade didáctica

6 Soldadura branda e forte

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA3.1. Definíronse os tipos de unións  en función da preparación dos bordes. TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

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

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

TOe proba

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

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

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



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

TO e proba

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

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

TO e proba

Nº Unidade didáctica

7 Soldadura oxiacetilénica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA3.1. Definíronse os tipos de unións en  función da preparación dos bordes. TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

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

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

TO e proba

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



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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

 CA5.3. Realizouse a unión das pezas mediante soldadura oxiacetilénica,
axustando a mestura de gases ás presións axeitadas para fundir os bordes.

TO e proba

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

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

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba
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Nº Unidade didáctica

8 Soldadura eléctrica con electrodo revestido

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA3.1. Definíronse os tipos de unións en  función da preparación dos bordes. TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

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

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

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

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

TO e proba

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

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

TO e proba

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que non ten superadas a primeira e/ou a segunda avaliación, se lle propoñerán unha serie de tarefas sobre os contidos  teóricos do módulo impartidos  (traballos, cuestionarios, boletíns  de exercicios e cuestións
teóricas,...). Sobre a parte práctica vai resultar máis difícil poder traballar, se lle propoñerá a visualización dunha serie de vídeos e unha serie de supostos prácticos.
Ademais, se realizará unha proba final, de xeito telemático ou presencial se as circunstancias o  permiten.
En caso de  que as circunstancias o permitan,  se realizarán probas presenciais, de carácter teórico e de carácter práctico no taller sobre a materia  impartida  nas avaliacións que teñan suspensas.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Non hai ningún alumno con perda de dereito de avaliación continua.



Páxina 15 de 15

8. Medidas de atención á diversidade

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

Non se observou ningún alumno que requira de medidas de reforzo educativo.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

11 Introdución ó control industrial. Evolución histórica

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

 CA1.1 Identificáronse as variables que haxa que controlar Non Non Tarefas

Nº Unidade didáctica

12 Estrutura e comunicación dos autómatas programables

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

Non Non Tarefas

Nº Unidade didáctica
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13 Programación básica dos autómatas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

Non Non Tarefas

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

Non Non Tarefas

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

Non Non Tarefas

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

Non Non Tarefas

 CA1.6 Documentouse o programa desenvolvido cos comentarios
correspondentes.

Non Non Tarefas

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

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

Si Non Tarefas

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

Si Non Tarefas

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

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

Si Non Tarefas

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

Si Non Tarefas

 CA3.3 Realizáronse os cálculos mínimos necesarios para a configura-
ción do automatismo pneumático ou hidráulico dunha pequena má-
quina ou un proceso secuencial.

Si Non Tarefas
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Nº Unidade didáctica

14 Deseño de automatismos sinxelos mediante autómatas

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

Desenvolverase
neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

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

Si Non Tarefas

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

Si Non Tarefas

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

Si Non Tarefas

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

Si Non Tarefas

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

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

No Non Tarefas

 CA3.5 Efectuouse a interconexión física dos elementos pneumáticos ou
hidráulicos.

Si Non Tarefas

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

No Non Tarefas

 CA3.7 Verificáronse as suxeicións mecánicas e as conexións eléctricas. Si Non Tarefas

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

No Non Tarefas

 CA3.9 Realizáronse probas funcionais. Si Non Tarefas

 CA3.10 Identificáronse riscos laborais na montaxe de automatismos con
cables e/ou programados.

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

Mínimos exixibles:
 Analizar os sistemas pneumáticos e hidráulicos reais, e describir do seu funcionamento, os compoñentes, a estrutura e a tipoloxía.
 Realizar esquemas dos sistemas pneumáticos e hidráulicos para a montaxe simulada.
 Definir sinxelas secuencias ou modos de funcionamento, e programar o mando destes.
 Montar sistemas pneumáticos e hidráulicos simulados sobre panel de prácticas con goberno con cables e/ou programado.
 Detectar, diagnosticar e corrixir avarías dos sistemas pneumáticos e hidráulicos de máquinas ou equipamentos reais.

Criterios de cualificación

 Alumnado que superou a primeira e segunda avaliación
O alumnado que superou a primeira e a segunda avaliación, teranse en conta as cualificación obtidas ata o comezo do estado de alarma, non formando parte da avaliación o material impartido a partires desa data, unicamente
para subir nota ó alumno que participe no desenvolvemento de tarefas, aplicándose un coeficiente maioritario se entrega as tarefas correspondentes.

Sendo a cualificación igual ou superior a un 5 , sumaráselle á cualificación obtida nas actividades realizadas na terceira avaliación, de acordo co seguinte criterio:
· Cualificación de 5, sumará 0,25
· Cualificación de 6, sumará 0,35
· Cualificación de 7, sumará 0,50
· Cualificación de 8, sumará 0,75
· Cualificación de 9, sumará 1

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

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

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

Se a situación sanitaria (debido ao COVID-19)  o permite, poderanse programar exames, tarefas ou probas presenciais que substituirán as tarefas telemáticas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Conceptos básicos da pneumática

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA1.2 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos
pneumáticos e os electropneumáticos.

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

Tarefas

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

 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-
máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electro hidráulicos

Tarefas

Nº Unidade didáctica

2 Sistema pneumático: estudio dos principais compoñentes empregados na pneumática

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA2.8 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no
gráfico de control.

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

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

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

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

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

 CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e electropneu-
máticos utilizando catálogos comerciais

Tarefas

X  RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e hidráuli-
cos, aplicando técnicas de medida e análise

 CA4.1 Identificáronse as tolerancias de fabricación aplicables.
 CA4.2 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente

pneumático ou hidráulico desgastado.
 CA4.3 Cuantificouse a magnitude dos desgastes e das erosións.
 CA4.4 Identificáronse desgastes normais e anormais de pezas usadas.
 CA4.5 Comparáronse os parámetros das superficies erosionadas cos da peza

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

orixinan.
 CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes

Tarefas

Nº Unidade didáctica

3 Técnicas de mando pneumático. Deseño de circuítos básicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

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

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.
 CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo coa súa

situación na máquina.
 CA3.3 Efectuouse a interconexión física dos elementos.
 CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión

eléctrica.
 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados para realizar

axustes e reaxustes.
 CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do

automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos

durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.
 CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionali-

dade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.
 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-

máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electro hidráulicos

Tarefas

Nº Unidade didáctica

4 Técnicas de mando pneumático. Deseño de circuítos con sinais permanentes

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

 CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáticos

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

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.
 CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo coa súa

situación na máquina.
 CA3.3 Efectuouse a interconexión física dos elementos.
 CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión

eléctrica.
 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados para realizar

axustes e reaxustes.
 CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do

automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos

durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.
 CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionali-

dade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.
 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-

máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos

Tarefas

Nº Unidade didáctica

5 Sistema electroneumático: estudio dos principais dispositivos electroneumáticos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

 CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e electropneu-
máticos utilizando catálogos comerciais

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

6 Técnicas de mando electroneumático. Deseño de circuítos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

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

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

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

Tarefas

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

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.
 CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo coa súa

situación na máquina.
 CA3.3 Efectuouse a interconexión física dos elementos.
 CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión

eléctrica.
 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados para realizar

axustes e reaxustes.
 CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do

automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos

durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.
 CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionali-

dade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.
 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-

máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

7 Conceptos básicos da hidráulica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos e electro-
hidráulicos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

 CA2.1 Identificáronse os fluídos hidráulicos utilizados en sistemas hidráulicos.
 CA2.5 Identificáronse as áreas de aplicación dos automatismos hidráulicos e

electrohidráulicos.

Tarefas

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

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

 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-
máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos

Tarefas

Nº Unidade didáctica

8 Sistema hidráulico: estudio dos principais compoñentes empregados na hidráulica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos e electro-
hidráulicos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

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

 CA2.4 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elementos utiliza-
dos na realización de automatismos hidráulicos e electrohidráulicos.

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

 CA2.10 Identificáronse equipamentos e os materiais hidráulicos e electrohi-
dráulicos utilizando catálogos comerciais.

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

 CA4.1 Identificáronse as tolerancias de fabricación aplicables.
 CA4.2 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente

pneumático ou hidráulico desgastado.
 CA4.3 Cuantificouse a magnitude dos desgastes e das erosións.
 CA4.4 Identificáronse desgastes normais e anormais de pezas usadas.
 CA4.5 Comparáronse os parámetros das superficies erosionadas cos da peza

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

orixinan.
 CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes.

Tarefas

Nº Unidade didáctica

9 Sistema electro hidráulico: estudio dos principais dispositivos electrohidráulicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos e electro-
hidráulicos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

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

 CA2.4 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elementos utiliza-
dos na realización de automatismos hidráulicos e electrohidráulicos.

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

 CA2.10 Identificáronse equipamentos e os materiais hidráulicos e electrohi-
dráulicos utilizando catálogos comerciais

Tarefas
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Nº Unidade didáctica

10 Deseño de circuítos hidráulicos básicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos e electro-
hidráulicos, atendendo ás súas características físicas e funcionais.

 CA2.6 Recoñeceuse correctamente a secuencia de funcionamento dun auto-
matismo hidráulico ou electro hidráulico real ou simulado.

 CA2.7 Obtívose información dos esquemas hidráulicos e electrohidráulicos.
 CA2.8 Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuíto de forza

Tarefas

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

 CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.
 CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo coa súa

situación na máquina.
 CA3.3 Efectuouse a interconexión física dos elementos.
 CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión

eléctrica.
 CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados para realizar

axustes e reaxustes.
 CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do

automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos

durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.
 CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionali-

dade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.
 CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.
 CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneu-

máticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Será imprescindible ter aprobadas (nota igual ou superior a 5) todas as partes da proba de recuperación, que se plantexen, de maneira independente para a superación da mesma.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

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

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

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

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