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1. Resultados de aprendizaxe. 

- Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e pezas, 

con interpretación das súas características, aplicando procesos normalizados. 

- Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o 

mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar. 

- Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e 

describe o proceso. 

- Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e aplicando 

as especificacións técnicas do proceso. 

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, 

identificando 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o/a alumno/a no 

módulo: 

- Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra 

utilizar, seguindo os procedementos establecidos.  

- Seleccionáronse as ferramentas de medida clasificándoas de acordo co plano 

e coa superficie onde haxa que realizar o proceso.  

- Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das 

súas prestacións no proceso. 

- Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian 

utilizar, en relación coas características do traballo encargado.  

- Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que 

se empreguen e dos equipamentos e das máquinas que se manexen. 

- Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento 

de cada proceso. 

- Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento que 

haxa que utilizar no proceso de mecanización. 

- Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en función 

do proceso que cumpra realizar. 

- Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia 

desenvolver. 

- Relacionáronse os tipos de materiais con parámetros de velocidade, avance e 

tipo de ferramenta.  

- Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de mecanizado ou 

soldadura. 

- Seleccionouse o material de achega e os desoxidantes en función do material 

que cumpra soldar.  

- Conectáronse adecuadamente as fontes de alimentación, logo de seleccionar 

os parámetros de traballo, e identificáronse os elementos que as compoñen. 

 



3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova 

situación. 

a) Instrumentos de avaliación. 

O procedemento para avaliar tanto os contidos de repaso das avaliacións 

anteriores como os contidos de ampliación durante esta terceira avaliación, 

realizaranse en base ós criterios de avaliación citados anteriormente, sempre e 

cando sexan para favorecer a avaliación positiva do alumnado. Estes criterios 

de avaliación serán empregados en base ós traballos e a realización de 

actividades, tarefas propostas e probas realizadas. 

- Os instrumentos de avaliación que emprego neste 3º trimestre son:  

▪ Actividades propostas e realizadas. 

▪ Traballos e esquemas. 

▪ Probas telemáticas. 

b) Criterios de cualificación. 

-Se o/a alumno/a ten superado as dúas primeiras avaliacións obterá unha 

cualificación positiva. A terceira avaliación só puntuará de xeito que reflicta 

positivamente na nota, realizando unha media ponderada das tres avaliacións para 

o seu efecto. Se o resultado da media resulta un número con decimales, este 

redondearase ó número enteiro inferior. 

 

-Se o/a alumno/a non ten superadas unha ou as dúas primeiras avaliacións, 

realizarase unha proba teórico-práctica, se a situación sanitaria o permite, ou 

telemática, empregando o método de comunicación que se está a levar a cabo 

no proceso de ensino-aprendizaxe desta terceira avaliación ou utilizando 

métodos de vídeochamada, tipo cisco Webex. 

 

4. Procedemento para a avaliación do alumnado con materias pendentes: 

- Para o o alumnado que non teña superadas unha ou as dúas primeiras avaliacións, 

para obter a cualificación positiva poderanse realizar traballos propostos polo 

profesor e, de ser o caso, unha proba teórico-práctica no mes de xuño, presencial 

se a situación sanitaria o permite, ou telemática, empregando o método de 

comunicación que se está a levar a cabo no proceso de ensino-aprendizaxe desta 

terceira avaliación.  Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumnado 

deberá obter unha "nota media" superior ou igual a cinco puntos. Dita proba 

publicarase coa suficiente antelación para a súa preparación.  

- Elaboración de plans de traballo coas tarefas correspondentes. 

- Seguemento dos plans de traballo. 

- Comprobación da elaboración e da entrega das tarefas por parte do alumnado. 

- Instrumentos de avaliación: Correo electrónico, aula virtual Google Classroom, 

videochamada a través de cisco WEBEX. 

- Como medio de comunicación para dúbidas e consultas hai creado ademais un 

grupo de Whatsapp. 

Se o alumnado non supera o módulo no mes de xuño, poderá presentarse a unha proba 

extraordinaria no mes de setembro, a cal se lle dará a publicidade correspondente con 

tempo suficiente para a preparación de dita proba, sendo publicada no taboleiro de 

anuncios do centro e na páxina web 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019-2020 

 
CENTRO: I.E.S. “Fernando Blanco” 

CURSO: 2019/20 

MÓDULO: Motores 

DEPARTAMENTO: Automoción 

DATA: 12/05/2020 

 

1. Resultados de aprendizaxe: 

- Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o 

que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a 

funcionalidade dos seus elementos. 

- Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, 

identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema. 

- Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e 

refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus 

efectos e as súas causas. 

- Mantén os motores térmicos, para o que interpreta procedementos 

establecidos de reparación. 

- Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, 

para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumno no módulo: 

- Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica 

incluida en manuais e catálogos. 

- Reparar o motor térmico utilizando as técnicas de reparación prescritas 

polo fabricante. 

- Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos 

estándares de calidade establecidos. 

- Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, de acordo co establecido pola normativa. 

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova situación: 

NOTA: Antes de explicar estes instrumentos e criterios, direi que nos dous 

primeiros trimestres impartín unha unidade didáctica enteira (Motores de 4 

tempos Otto e Diesel) e parte doutra (Motores de 2 tempos de explosión e 

combustión). Quedan por impartir as seguintes unidades: 2. Motores de dous 

tempos (18 horas) 3. Sistemas de lubricación (17 horas) e 4. Sistemas de 

refrigeración (17 horas). Dun total de 159 horas previstas impartíronse 107 horas. 

a) Instrumentos de avaliación:  

- Os instrumentos de avaliación que emprego neste 3º trimestre son as 

PROBAS ESCRITAS a través do correo electrónico. As probas 

escritas están relacionadas co seguinte: 

✓ Función dos componentes dos motores de 4 tempos. 

✓ Ciclos termodinámicos dos motores de 4 tempos. 

✓ Parámetros dimensionais e de funcionamento característicos. 

✓ Función dos componentes dos motores de 2 tempos. 

✓ Documentación técnica relacionada cos motores de 4 e 2 

tempos. Interpretación de dita documentación. 

✓ Riscos e nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 

ferramentas, útiles …. 



✓ Medidas de seguridad e de protección persoal. 

b) Criterios de cualificación: 

- Como non se pode realizar as prácticas no taller, daráselle un peso 

na cualificación do 60% ás probas escritas desenvolvidas durante 

este 3º trimestre, e dun 40% ás probas prácticas realizadas ata o 

momento de suspensión das clases. 

- Para aprobar o módulo será necesario ter superadas as dúas 

avaliacións parciais. Si algún alumno no momento de suspenderse as 

clases, tiña algunha avaliación pendente, as actividades de 

recuperación (probas escritas) irán orientadas hacia esa parte 

suspensa.  

- Os alumnos que teñan aprobado as dúas avaliacións terán o módulo 

superado, pero tamén recibirán actividades de repaso e ampliación. 

4. Procedemento para a avaliación do alumnado con materias pendentes: 

- Ó longo deste 3º trimestre fixaranse unas datas límite de entrega a 

esas probas escritas e presentación de traballos sobre contidos da 

materia que se impartiu no 1º e 2º trimestre e, unha vez recibidas, 

corríxoas. 

- Como dixen no punto anterior, esa cualificación terá un peso dun 

60%.  A esto, sumaráselle o porcentaxe que acadou na parte práctica 

nos dous primeiros trimestres. 

- A nota final obteráse da media das dúas avaliacións. Se o resultado 

da media resulta un número con decimais, este redondearase ó 

número enteiro inferior. 

- Os alumnos que perderon o dereito a avaliación, poderán realizar 

unha proba final que se celebrará no mes de xuño. Esta proba 

adaptárase as condicións que permita nese momento o estado do 

COVID19. 
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1. Resultados de aprendizaxe: 

 

- Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e 

electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da 

electricidade e o magnetismo. 

- Caracteriza o funcionamento do sistema de carga e arranque, e describe a 

situación e a funcionalidade dos seus elementos. 

- Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os 

síntomas, os efectos e as súas causas. 

- Mantén o sistema de carga e arranque do vehículo, para o que interpreta os 

procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións 

técnicas. 

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr. 

 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumno no módulo: 

 

- Explicar conceptos básicos electricidade no vehículo. 

- Realizar cálculo de magnitudes e transformación de unidades. 

- Coñecer as características, funcionamento, calibración e axuste dos equipos 

e dispositivos de medida 

- Interpretar e representar diferentes tipos de esquemas de circuítos 

- Coñecer os distintos compoñentes eléctricos e electrónicos básicos, a súa 

función e características. 



- Comprender os principios do electromagnetismo 

- Coñecer os tipos, características, constitución funcionamento do circuito de 

carga e  circuíto de arranque 

- Identificar e seleccionar os elementos que constitúen o circuítos de carga e 

arranque do vehículo. 

- Analizar o circuíto eléctrico  dos circuítos de carga e arranque, 

funcionamento, proceso de montaxe e desmontaxe. 

- Seleccionar e interpretar a documentación técnica. 

- Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, de acordo co establecido pola normativa. 

 

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova 

situación: 

NOTA: Nos dous primeiros trimestres impartíronse 4 unidades didácticas (1. 

Conceptos,magnitudes,leis e medicións electricas, 2. Circuítos eléctricos básicos, 3. 

Electrónica analoxica e dixital, 4. Baterías,). Quedan por impartir as 2 seguintes 

unidades: 5. Sistemas de arranque (60 sesións)  6. Sistemas de carga (60 sesións). 

Dun total de 255 sesións previstas impartíronse 135 sesións. 

a) Instrumentos de avaliación: 

 

- Entrega en prazo das tarefas propostas semanalmente. 

- Tanto as presentacións das diferentes unidades didácticas como as tarefas 

están expostas na plataforma Google classroom. 

- As tarefas realizaránse a man sobre papel e entregarase unha fotografía das 

mesmas vía Classroom ou correo electrónico. 

- Corríxense as tarefas e os alumnos posteriormente deben rectificar ou 

completalas para volver a entregalas. 

 

b) Criterios de cualificación: 

 

-Como non se pode realizar as prácticas en taller das unidades didácticas 5 e 

6, só se terán en conta as tarefas aportadas. 

- Para aprobar o módulo será necesario ter superadas a 1ª e 2ª avaliacións 

parciais. 



- Alumnos que teñan 1ª ou 2ª avaliacións pendentes: as actividades de 

recuperación consistirán en tarefas extra que irán orientadas hacia esas 

partes concretas que e non superaron. Se as condicións sanitarias o permiten 

poderían ter que  examinarse presencialmente mediante a proba final do mes 

de xuño (só das partes concretas non superadas) 

- Os alumnos que teñan aprobado as dúas avaliacións terán o módulo 

superado, pero tamén recibirán actividades de repaso e ampliación. 

- A nota final do módulo será como mínimo a nota media que teñan entre 1ª 

e a 2ª avaliacións. Se o resultado da media resulta un número con decimales, 

este redondearase ó número enteiro inferior. 

- Os alumnos que perderon o dereito a avaliación, poderán realizar unha 

proba final que se celebrará no mes de xuño. O contído da proba adaptárase 

as condicións que permita nese momento as condición sanitarias. 

- A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumnado obteña 

unha cualificación igual ou superior a 5. 



CENTRO: I.E.S. “Fernando Blanco” 

CURSO: 2019/20 

MÓDULO: Sistemas de transmisión e freada 

DEPARTAMENTO: Automoción 

DATA: 12/05/2020 

 

1. Resultados de aprendizaxe: 

- Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o que 

describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

- Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a relación 

entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

- Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o que 

interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

- Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe a 

situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

- Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación entre os 

síntomas, os efectos e as súas causas. 

- Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica procedementos 

de traballo establecidos. 

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr. 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumno no módulo: 

- Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica 

incluida en manuais e catálogos. 

- Localizar avarías nos sistemas mecánicos, hidráulicos, pneumáticos, 

eléctricos e electrónicos do vehículo, utilizando os instrumentos e os 

equipamentos de diagnóstico pertinentes. 

- Reparar os sistemas de transmisión de forzas e freada aplicando as técnicas 

de reparación prescritas polos fabricantes. 

- Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos 

estándares de calidade establecidos. 

- Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, de acordo co establecido pola normativa. 

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova situación: 

NOTA: Nos dous primeiros trimestres impartín 7 unidades didácticas (1. A 

transmisión nos vehículos, 2. Embragues e convertedores de par, 3. Caixas de 

cambios manuais, 4. Cambios automáticos, 5. Grupos redutores e diferenciais, 6. A 

transmisión 4x4, árbores semiárbores, e xuntas de árbores e semiárbores e 7. 

Sistemas de freos). Quedan por impartir as tres seguintes unidades: 8. Avarías no 

sistema de freos (20 horas) 9. O sistema de freos nos vehículos industriais (20 

horas) e 9. Sistemas electrónicos de seguridade activa (28 horas). Dun total de 224 

horas previstas impartíronse 156 horas. 

a) Instrumentos de avaliación:  

- Os instrumentos de avaliación que emprego neste 3º trimestre son as 

PROBAS ESCRITAS a través do correo electrónico. As probas 

escritas están relacionadas co seguinte: 

✓ Elementos de transmisión de forzas do vehículo. 

✓ Forzas que interveñen nos sistemas de transmisión co 

desprazamento do vehículo. 



✓ Parámetros de funcionamento dos sistemas de transmisión. 

✓ Parámetros de funcionamento dos sistemas do embrague. 

✓ Características de funcionamento dos embragues e 

convertedores e dos seus sistemas de accionamento. 

✓ Parámetros de funcionamento dos sistemas de caixas de 

cambios manuais. 

✓ Relación da constitución das caixas de cambio do vehículo coas 

súas características de funcionamento. 

✓ Identificación dos parámetros de funcionamento dos sistemas de 

caixas de cambio automáticas. 

✓ Relación da constitución dos variadores de velocidade do 

vehículo coas súas características de funcionamento. 

✓ Identificación das funcións dos elementos de xestión electrónica 

nas caixas de cambio automáticas e si se relacionan coa 

operatividade do sistema. 

✓ Parámetros de funcionamento dos grupos redutores e 

diferenciais. 

✓ Características de funcionamento dos diferenciais. 

✓ Funcionamento das transmisións 4x4, árbores e semiárbores de 

transmisión. 

✓ Parámetros de funcionamento dos sistemas de freos. 

✓ Funcionamento dos elementos que constitúen os circuitos de 

freos en vehículo lixeiros e motocicletas. 

✓ Características dos sistemas de freos do vehículo segundo a súa 

constitución. 

✓ Características dos fluídos utilizados   

✓ Documentación técnica relacionada coa transmisión e freos. 

Interpretación de dita documentación. 

✓ Riscos e nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 

ferramentas, útiles …. 

✓ Medidas de seguridad e de protección persoal. 

b) Criterios de cualificación: 

- Como non se pode realizar as prácticas no taller, daráselle un peso 

na cualificación do 60% ás probas escritas desenvolvidas durante 

este 3º trimestre, e dun 40% ás probas prácticas realizadas ata o 

momento de suspensión das clases. 

- Para aprobar o módulo será necesario ter superadas as dúas 

avaliacións parciais. Si algún alumno no momento de suspenderse as 

clases, tiña algunha avaliación pendente, as actividades de 

recuperación (probas escritas) irán orientadas hacia esa parte 

suspensa.  

- Os alumnos que teñan aprobado as dúas avaliacións terán o módulo 

superado, pero tamén recibirán actividades de repaso e ampliación. 

4. Procedemento para a avaliación do alumnado con materias pendentes: 

- Ó longo deste 3º trimestre fixaranse unhas datas límite de entrega a 

esas probas escritas e presentación de traballos sobre contidos da 

materia que se impartiu no 1º e 2º trimestre e, unha vez recibidas, 

corríxoas. 



- Como dixen no punto anterior, esa cualificación terá un peso dun 

60%.  A esto, sumaráselle o porcentaxe que acadou na parte práctica 

nos dous primeiros trimestres. 

- A nota final obteráse da media das dúas avaliacións. Se o resultado 

da media resulta un número con decimais, este redondearase ó 

número enteiro inferior. 

- Os alumnos que perderon o dereito a avaliación, poderán realizar 

unha proba final que se celebrará no mes de xuño. Esta proba 

adaptárase as condicións que permita nese momento o estado do 

COVID19. 
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1. Resultados de aprendizaxe: 

 

- Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas 

hidráulicos e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os 

gobernan.  

- Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus 

elementos e a operatividade do circuíto. 

- Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o que 

describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

-  Localiza avarías nos sistemas de suspensión, tendo en conta a relación entre 

os síntomas, os efectos e as súas causas. 

-  Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que 

interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.   

- Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que 

describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

-  Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a 

relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.   

-  Mantén os sistemas de direccións convencionais e asistidas, para o que 

interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos.  

-  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección         

ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr.  

 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumno no módulo: 

 

- Seleccionar os procesos de raparación, interpretando a información técnica 

incluida en manuais e catálogos. 

- Localizar avarías nos sistemas mecánicos, hidráulicos e neumáticos do 

vehículo, utilizando os instrumentos e os equipamentos de diagnóstico 

pertinentes. 

- Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, de acordo co establecido pola normativa. 

- Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os 

procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa 

competencia, apoio administrativo no adaptarse a diferentes postos de 

traballo e ás novas situacións laborais originadas por cambios tecnolóxicos 

e organizativos nos procesos productivos. 

- Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, 

de acordo co establecido na lexislación. 

 

 



3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova situación: 

 

         Nos dous primeiros trimestres foron inpartidas 6 unidades didácticas: 1. 

Fundamentos de máquinas; 2. Leis de pneumática e hidráulica;  3. Elementos de 

pneumática e hidráulica; 4.Circuitos pneumáticos e hidráulicos básicos; 5. 

Suspensión convencional; 6. Suspensión con regulación de altura. 

         De 254 sesións previstas impartíronse 178 sesións. 

 

a) Instrumentos de avaliación:  

- Os instrumentos de avaliación empregados neste 3º trimestre son as 

PROBAS ESCRITAS a través do correo electrónico. As probas 

escritas están relacionadas co seguinte: 

✓ Perdas de carga que se producen na transmisión de forza 

mediante fluídos, en pneumática e hidráulica 

✓ Magnitudes do circuito coas cargas transmitidas, ( leis de 

hidráulica e pneumática. ). 

✓ Riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 

materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 

electromecánica en circuitos de pneumática e hidráulica, e en 

sistemas de suspensión. 

✓ Medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que 

cumpra adoptar na execución de operacións na área de 

electromecánica, en circuitos de pneumática e hidráulica e en 

sistemas de suspensión. 

✓ Causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos 

materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de 

traballo empregados nos circuitos de pneumática e hidráulica e 

en sistemas de suspensión. 

✓ Magnitudes e as unidades de medida máis usualmente 

empregadas en hidráulica e pneumática 

✓ Características dos fluídos empregados nos circuitos de 

pneumática e hidráulica. 

✓ Simboloxía de elementos e esqemas utilizada nos circuitos de 

fluídos. 

✓ Funcionamento dos elementos e circuitos hidráulicos e 

pneumáticos no circuito ao que pertenzan. 

✓ Riscos e nivel de perigo na manipulación de materiais, 

ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica 

en circuitos de pneumática e hidráulica. 

✓  Relación dos principios físicos aos que está sometido un 

vehiculo cos traballos e as oscilacións que se producen nos 

sitemas de suspensión convencional. 

✓ Funcionamento dos elementos que constitúen a suspensión 

convencional e con regulación de altura. 

✓ Clasificación de residuos xerados para a súa retirada selectiva 

nos traballos en suspensións convencionais e con regulación de 

altura.  

✓ Comparación dos valores de presión medidos en circuitos de 

suspensión con regulación de altura cos reflectidos na 

documentación técnica. 



 

b) Criterios de cualificación: 

- Como non se pode realizar as prácticas no taller, daráselle un peso 

na cualificación do 60% ás probas escritas desenvolvidas durante 

este 3º trimestre, e dun 40% ás probas prácticas realizadas ata o 

momento de suspensión das clases. 

- Para aprobar o módulo será necesario ter superadas as dúas 

avaliacións parciais. Si algún alumno no momento de suspenderse as 

clases, tiña algunha avaliación pendente, as actividades de 

recuperación (probas escritas) irán orientadas hacia esa parte 

suspensa.  

- Os alumnos que teñan aprobado as dúas avaliacións terán o módulo 

superado, pero tamén recibirán actividades de repaso e ampliación. 

 

4. Procedemento para a avaliación do alumnado con materias pendentes: 

- Ó longo deste 3º trimestre fixaránse unhas datas límite de entrega a 

esas probas escritas e presentación de traballos sobre contidos da 

materia que se impartiu no 1º e 2º trimestre, para correxílas unha 

vez recibidas. 

- Según o punto anterior, esa cualificación terá un peso dun 60%.  A 

esto, sumaráselle a porcentaxe que acadou na parte práctica nos 

dous primeiros trimestres. 

- Os alumnos que perderon o dereito a avaliación, poderán realizar 

unha proba final que se celebrará no mes de xuño. Esta proba 

adaptaráse as condicións que permita nese momento o estado de 

alarma do COVID-19. 
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1. Resultados de aprendizaxe. 

- Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as 

especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamentos de 

medida. 

- Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os 

convencionalismos de representación correspondentes. 

- Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de 

medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e nos planos. 

- Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as 

técnicas utilizadas en cada caso. 

- Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as 

condicións de manipulación e execución 

 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o/a alumno/a no 

módulo: 

- Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, 

transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa posta a cero en 

casos necesarios. 

-  Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas 

medidas que haxa que efectuar. 

- Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar 

a medición e o trazado de pezas.  

- Representáronse a man alzada vistas de pezas.  

- Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a 

información contida neste.  

- Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. 

- Reflectíronse as cotas. 

- Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. 

- Realizouse o esbozo con orde e limpeza. 

- Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para 

executar a peza.  

- Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda.  

- Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que 

haxa que efectuar. 

- Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se 

pretenda efectuar.  

- Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. 

- Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e máis o 

seu funcionamento. 

- Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos.  

- Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados 

e o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha maior produtividade. 



3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova 

situación. 

a) Instrumentos de avaliación. 

O procedemento para avaliar tanto os contidos de repaso das avaliacións 

anteriores como os contidos de ampliación durante esta terceira avaliación, 

realizaranse en base ós criterios de avaliación citados anteriormente, sempre e 

cando sexan para favorecer a avaliación positiva do alumnado. Estes criterios 

de avaliación serán empregados en base ós traballos e a realización de 

actividades, tarefas propostas e probas realizadas. 

- Os instrumentos de avaliación que emprego neste 3º trimestre son:  

▪ Actividades propostas e realizadas. 

▪ Traballos e esquemas. 

▪ Probas telemáticas. 

b) Criterios de cualificación. 

-Se o/a alumno/a ten superado as dúas primeiras avaliacións obterá unha 

cualificación positiva. A terceira avaliación só puntuará de xeito que reflicta 

positivamente na nota, realizando unha media ponderada das tres avaliacións 

para o seu efecto. Se o resultado da media resulta un número con decimales, 

este redondearase ó número enteiro inferior. 

 

-Se o/a alumno/a non ten superadas unha ou as dúas primeiras avaliacións, 

realizarase unha proba teórico-práctica, se a situación sanitaria o permite, ou 

telemática, empregando o método de comunicación que se está a levar a cabo 

no proceso de ensino-aprendizaxe desta terceira avaliación ou utilizando 

métodos de vídeochamada, tipo cisco Webex. 

 

4. Procedemento para a avaliación do alumnado con materias pendentes: 

- Para o o alumnado que non teña superadas unha ou as dúas primeiras avaliacións, 

para obter a cualificación positiva poderanse realizar traballos propostos polo 

profesor e, de ser o caso, unha proba teórico-práctica no mes de xuño, presencial 

se a situación sanitaria o permite, ou telemática, empregando o método de 

comunicación que se está a levar a cabo no proceso de ensino-aprendizaxe desta 

terceira avaliación.  Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumnado 

deberá obter unha "nota media" superior ou igual a cinco puntos. Dita proba 

publicarase coa suficiente antelación para a súa preparación.  

- Elaboración de plans de traballo coas tarefas correspondentes. 

- Seguemento dos plans de traballo. 

- Comprobación da elaboración e da entrega das tarefas por parte do alumnado. 

- Instrumentos de avaliación: Correo electrónico, aula virtual Google Classroom, 

videochamada a través de cisco WEBEX. 

- Como medio de comunicación para dúbidas e consultas hai creado ademais un 

grupo de Whatsapp. 
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1. Resultados de aprendizaxe: 

 

- Localiza  no caderno e en videos o dano por procedementos visuais, táctiles e con paso 

de lixa, e comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e grave) 

- Caracteriza os equipamentos de lixadura a máquina, tendo en conta a relación entre 

as súas características estruturais e o funcionamento. 

- Mantén os procesos de  limpeza e desengraxamento da zona, tendo en conta a relación 

entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do material . 

- Ter clara a mestura dos compoñentes seleccionados, a masilla de recheo e o 

catalizador para efectuar a reparación, interpretando as fichas técnicas do produto. 

- Localiza as imperfeccions na chapa dovehiculo, interpretando os materiais que ten 

que utilizar oara a sua correccion. 

 

 

 

2. Competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumno no módulo: 

 

- Seleccionar os procesos de reparación interpretando a información técnica incluida en 

manuais e catálogos. 

- Analizar os daños na carroceria. 

- Coñecer os distintos tipos de masillas e a sua aplicación 

- Coñecer a preparacion e aplicacion da pintura. 

- Determinar os tipos de aparejos e os seus procesos de aplicacion 

- Reparar e enmascarar a carrocería utilizando as técnicas de reparación prescritas polo 

fabricante. 

- Verificar os resultados das súas intervencións en comparación cos estándares de calidade 

establecidos. 

- Aplicar procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, de 

acordo co establecido pola normativa. 

 

 

 

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación adaptados á nova situación: 

 

NOTA: Nos dous primeiros trimestres impartíronse 4 unidades didácticas (1. A seguridade e hixiene 

e medio ambente na areada pintura, 2. A corrosion na carroceria. Tratamentos na suafabricacion, 

3.Sistemas anticorrosivos empleados na repracion de automobiles, 4. Abrasivos.  Quedan por 

impartir as 3 seguintes unidades: 5. Enmascarado (“Das que xa se deron 15 e quedan 15”(30 

sesións) 6. Materiais de recheo (40 sesións)  7. Imprimacions e aparejos (40 sesións). 

Dun total de 175 sesións previstas impartíronse 100 sesións. 

a) Instrumentos de avaliación: 



 

- Entrega en prazo das tarefas propostas semanalmente. 

- Tanto as presentacións das diferentes unidades didácticas como as tarefas están 

expostas na plataforma Google classroom, ou whassap no seu defecto. 

- As tarefas realizaránse a man sobre papel e entregarase unha fotografía das mesmas 

vía Classroom ou correo electrónico ou whassap no seu defecto. 

- Corríxense as tarefas e os alumnos posteriormente deben rectificar ou completalas para 

volver a entregalas. 

 

b) Criterios de cualificación: 

 

-Como non se pode realizar as prácticas en taller das unidades didácticas 5, 6 e 7, só se 

terán en conta as tarefas aportadas. 

- Para aprobar o módulo será necesario ter superadas a 1ª e 2ª avaliacións parciais. 

- Alumnos que teñan 1ª ou 2ª avaliacións pendentes: as actividades de recuperación 

consistirán en tarefas extra que irán orientadas hacia esas partes concretas que e non 

superaron. Se as condicións sanitarias o permiten poderían ter que  examinarse 

presencialmente mediante a proba final do mes de xuño (só das partes concretas non 

superadas) 

- Os alumnos que teñan aprobado as dúas avaliacións terán o módulo superado, pero 

tamén recibirán actividades de repaso e ampliación. 

- A nota final do módulo será como mínimo a nota media que teñan entre 1ª e a 2ª 

avaliacións. Se o resultado da media resulta un número con decimales, este redondearase 

ó número enteiro inferior. 

- Os alumnos que perderon o dereito a avaliación, poderán realizar unha proba final que 

se celebrará no mes de xuño. O contído da proba adaptárase as condicións que permita 

nese momento as condición sanitarias. 

- A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumnado obteña unha 

cualificación igual ou superior a 5. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
UD3 Elementos amovibles, mecanismos de peche e elevación. 
CA1.1. Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio 
plástico, etc.) coa técnica de unión utilizada. 
CA1.2. Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características 
en función dos métodos utilizados. 
CA1.3. Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo 
de carrozaría e as súas características estruturais. 
CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe  
CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu 
funcionamento básico e a súa unión a este  
CA2.4. Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa 
súa función e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos. 
CA2.6. Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, 
etc.) coas súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación 
no vehículo. 

UD3 Elementos amovibles, mecanismos de peche e elevación. 
RA1. Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en 
conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición. 
RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de 
pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación entre a funcionalidade dos elementos e 
as especificacións de fábrica 

 

UD4 Lúas. 
CA2.3. Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando 
os elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo 
as normas establecidas por fábrica. 
CA3.1. Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe 
ou mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, 
describindo as súas características principais. 
CA3.5. Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe 
empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.). 
 CA4.1. Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais 
que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar. 
CA4.2. Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso. 
CA4.5. Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no 
Taller  e depositáronse nos seus contedores específicos. 

 

UD4 Lúas 
RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de 
pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación entre a funcionalidade dos elementos e 
as especificacións de fábrica  
RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as 
instrucións especificas de fábrica  
RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o 
ambiente, utilizando os equipamentos de protección individual e aplicando o procedemento de recollida 
de residuos adecuado 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento para avaliar tanto os contidos de repaso das avaliacións 
anteriores como os contidos de ampliación durante esta terceira avaliación, 
realizaranse en base ós criterios de avaliación citados anteriormente, sempre e 
cando sexan para favorecer a avaliación positiva do alumnado. Estes criterios 
de avaliación serán empregados en base ós traballos e a realización de 
actividades, tarefas propostas e probas realizadas. 

Instrumentos: 
-Actividades propostas e realizadas. 
-Traballos e esquemas. 
-Probas telemáticas. 

Cualificación 
final 

Se o/a alumno/a ten superado as dúas primeiras avaliacións obterá unha 
cualificación positiva. A terceira avaliación só puntuará de xeito que reflicta 
positivamente na nota, realizando unha media ponderada das tres avaliacións 
para o seu efecto. 
Se o/a alumno/a non ten superadas unha ou as dúas primeiras avaliacións, 
realizarase unha proba teórico-práctica, se a situación sanitaria o permite, ou 
telemática, empregando o método de comunicación que se está a levar a cabo 
no proceso de ensino-aprendizaxe desta terceira avaliación ou utilizando 
métodos de vídeochamada, tipo cisco Webex. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se o alumnado non supera o módulo no mes de xuño, poderá presentarse a 
unha proba extraordinaria no mes de setembro, a cal se lle dará a publicidade 
correspondente con tempo suficiente para a preparación de dita proba, sendo 
publicada no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación didáctica. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Para o alumnado que non teña superadas unha ou as dúas primeiras 
avaliacións, para obter a cualificación positiva poderanse realizar traballos 
propostos polo profesor e, de ser o  caso, unha proba teórico-práctica 
presencial,  se a situación sanitaria o permite, ou telemática, empregando o 
método de comunicación que se está a levar a cabo no proceso de ensino-
aprendizaxe desta terceira avaliación.  
 

  Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumnado deberá obter unha   
"nota media" superior ou igual a cinco puntos. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Elaboración de plans de traballo con tarefas relacionadas co exposto no 
apartado 1. “Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles”. 
 
- Seguemento dos plans de traballo. 
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- Comprobación da elaboración e da entrega das tarefas por parte do alumnado. 

 
Instrumentos de avaliación: 
 

- -Correo electrónico, aula virtual Google Classroom, Aula virtual Fernando 
Blanco (curso amovibles), videochamada a través de cisco WEBEX. 

 
- -Como medio de comunicación para dúbidas e consultas esta a aula virtual 

Google Classroom, ademais dos foros que ten o curso de amovibles da Aula 
virtual do Fernando Blanco. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de repaso das unidades impartidas na primeira e segunda 
avaliación.  

- Propoñerase a realización de actividades de adquisición de novos contidos 
correspondentes a terceira avaliación. Estas actividades serán realización 
de traballos, esquemas e probas telemáticas.  
Ditas actividades publicaranse nos medios de comunicación empregados 
para o desenvolvemento desta terceira avaliación e deberán ser entregadas 
no tempo e forma establecida. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Exposición polo profesor das partes teóricas e teórico-prácticas. 
 
2.- Resolución de posibles dúbidas ben a través do correo electrónico, aula 

virtual Google Classroom ou a través dos foros do curso de amovibles da 
aula virtual do Fernando Blanco.  

 
3.- Elaboración polo alumnado das actividades propostas. 
 
4.- Revisión polo profesor. 
 
5.- Correccións polo alumno/a, de ser o caso. 
 
 

NOTA: O alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

- Libro de texto, manuais, curso virtual. 
- Facilítase ó alumnado as actividades propostas cunha guía 

explicativa das tarefas a realizar. 
- Aclaración de dúbidas mediante as vías de comunicación 

establecidas: correo electrónico, aula virtual de Google Classroom… 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correo electrónico. 
- Aula virtual do Fernando Blanco (curso Amovibles) 
- Google Classroom. 
- Vía telefónica, mediante chamada, de ser preciso. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral  de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: AS FORMAS DE COMUNICACIÓN 
CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de 
actualidade e identificáronse as súas características principais 
CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, identificando o 
sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral  
CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e 
aplicáronse na composición de mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos 
discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero  
CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución  
CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación 
coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade  
CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito aplicando 
estratexias de reinterpretación de  
CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, recoñecendo usos e niveis 
da lingua, e pautas de elaboración  
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de 
xeito que o texto final resulte claro e preciso  
CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título  
CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten  a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita 
CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o 
formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado ao contexto  
CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e 
comprobouse a validez das inferencias realizadas 

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e 
en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e a s 
normas lingüísticas básicas 
 RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: A NARRACIÓN 
CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución  
CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos 6 relación 
coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade  
CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, 
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos  
CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e 
en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas  
RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua galega 
e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de 
lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo  
RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao 
século XX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal  
RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia 
social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da 
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recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero  
CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e  o 
propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas  
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de 
xeito que o texto final resulte claro e preciso 
CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita  
CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e 
comprobouse a validez das inferencias realizadas  
CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas 
e os motivos básicos  
CA4.1 Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no período 
considerado e recoñecéronse as obras máis representativas  
CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria 
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de 
recollida de información  
CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os  temas 
e os motivos básicos  
CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua  
galega a partir de textos literarios  
CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá 

necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo 

UNIDADE 3: EXPRESAR SENTIMENTOS 
CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución  
CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación 
coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade  
CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito  aplicando 
estratexias de reinterpretación de contidos  
CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero  
CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o 
propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas  
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de 

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e 
en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición  e as 
normas lingüísticas básicas  
RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua galega 
e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de 
lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo  
RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao 
século XX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal  
RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia 
social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da 
necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo  
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xeito que o texto final resulte claro e preciso 
CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita   
CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e 
comprobouse a validez das inferencias realizadas  
CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria 
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de 
recollida de información  
CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas 
e os motivos básicos  
CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria 
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de 
recollida de información  
CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas 
e os motivos básicos  
CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua 
galega a partir de textos literarios  
 

UNIDADE 4: O GRAN TEATRO DO MUNDO 
CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e 
nas exposicións  
CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución  
CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación 
coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade  
CA2.2 Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, 
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos  
CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos 
textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e 
recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero  
CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o 
propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as conclusións obtidas  
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de 
xeito que o texto final resulte claro e preciso  

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e 
en lingua castelá, aplicando os principios da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as 
normas lingüísticas básicas  
RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información escrita en lingua galega 
e en lingua castelá, aplicando á composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de 
lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo  
RA3 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura castelá anteriores ao século XIX, 
xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal  
RA4 - Realiza a lectura de textos literarios representativos da literatura en lingua galega anteriores ao 
século XX, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal  
RA5 - Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas etapas da súa historia 
social ata o século XIX, así como os fenómenos de contacto de linguas, sendo consciente da 
necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo  
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CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a reformulación das necesidades de aprendizaxe 
para mellorar a comunicación escrita  
CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais e 
comprobouse a validez das inferencias realizadas  
CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria 
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de 
recollida de información  
CA3.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas 
e os motivos básicos  
CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal dunha obra literaria 
adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos protocolizados de 
recollida de información  
CA4.3 Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados 
dunha obra e sobre a implicación entre o seu contido e as propias experiencias vitais  
CA4.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas 
e os motivos básicos  
CA4.5 Presentouse información sobre períodos, autores/as e obras da literatura en lingua 
galega a partir de textos literarios  
CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, 
rexeitando os prexuízos lingüísticos 

UNIDADE 5: PRESENTACIÓNS, FAMILIA E ENTORNO 
CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das  mensaxes 
recibidas  
CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito 
secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible  
CA1.5 Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos 
dos ámbitos persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura 
de cada tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos  
CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia comprensible, 
aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes  
CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a 
lingua estranxeira 
CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito 
comunicativo do texto  
CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto  

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborand o 
presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional  
RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 
habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación básicas 
RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva  
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CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertor io limitado de expresións, 
frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de 
contido moi predicible  
CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito 
comunicativo e a normas gramaticais básicas  
CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo  
modelos estruturados  
CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos 
ámbitos persoal ou profesional  
CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas 
gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión  
CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos procesadores 
na composición dos textos  
CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación 
UNIDADE 6: VIDA COTIÁ 
CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes 
recibidas   
CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non 
formal e situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e 
palabras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o 
propósito comunicativo do texto  
CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde 
se fale a lingua estranxeira  
CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade onde se fale a  
lingua estranxeira  
CA2.2 Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o 
interese e a comprensión  
CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido 
global, e analizouse a súa intención e o seu contexto  
CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto  
CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, 
frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de 
contido moi predicible  
CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 
estruturados  
CA3.7 Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas 
gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo sinxelas pautas de revisión  
CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos dos procesadores 

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional  
RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 
habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación básicas 
RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 13 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:1º FPBÁSICA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

MATERIA:COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I 
 

 

 

na composición dos textos 

UNIDADE 7: ACTIVIDADES PERSOAIS E PROFESIONAIS 
CA1.2 Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas ou recibidas 
mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de comunicación e as súas 
implicacións no uso do vocabulario empregado  
CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que axuden a entender 
o sentido xeral da mensaxe  
CA1.5 Realizáronse presentacións orais breves de textos descritivos, narrativos e instrutivos 
dos ámbitos persoal, público ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando a estrutura 
de cada tipo de texto e utilizando, de ser o caso, medios informáticos  
CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos diferentes (formal, non 
formal e situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e 
palabras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible segundo o 
propósito comunicativo do texto  
CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 
discriminación  
CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, utilizando un 
repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas breves e básicas, sobre situacións 
habituais frecuentes e de contido altamente predicible  
CA2.3 Utilizáronse estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua 
estranxeira, como a observación da persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar 
a bidirecionalidade da comunicación  
CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, segundo o propósito  
comunicativo do texto  
CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e unha pronuncia 
comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada  
CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, 
frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de 
contido moi predicible  
CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao propósito 
comunicativo e a normas gramaticais básicas  
CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos 
estruturados  
CA3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos 
ámbitos persoal ou profesional  
CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña calquera tipo de 

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, ben estruturadas, relativas a situacións habituais de 
comunicación cotiá e frecuente de ámbito persoal, público ou profesional  
RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe sinxela e clara en situacións 
habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou profesional, activando estratexias de comunicación básicas 
RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións de comunicacións 
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva  
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discriminación 

UNIDADE 8: O HOME E A TERRA 
CA1.2 Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos 
humanos do período da hominización, ata o dominio técnico dos metais por parte das principais 
culturas que o exemplifican  
CA1.3 Relacionáronse as características dos fitos artísticos máis significativos do período 
prehistórico coa organización social e co corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas 
coas sociedades actuais  
CA1.6 Xulgouse o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe natural, analizando 
as características das cidades antigas e a súa evolución na actualidade no territorio galego e 
peninsular  
CA1.7 Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios 
extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga  
CA2.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación  

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 
actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico  
RA2 - Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras transformacións industr iais das 
sociedades agrarias, analizando as súas características principais, así como a súa persistencia na 
sociedade actual e no contorno inmediato 

UNIDADE 10: OS POBOS E AS SÚAS ARTES 
CA1.1 Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha 
paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no contorno máis próximo  
CA1.8 Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da información e da comunicación  
CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o 
traballo en equipo 

RA1 - Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 
actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico  

 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións deste curso e as actividades 

de reforzo  ou ampliación realizadas durante o 3º trimestre, sempre e cando 

favoreza o alumno/a.  

De maneira xeral, no caso de todo o alumnado, a avaliación das actividades 

realizadas desde  a data de inicio do estado de alarma terá carácter 

continuo, diagnóstico e formativo e favorecerá a continuidade do proceso 

formativo do alumnado, reforzando e consolidando as aprendizaxes dos 

dous primeiros trimestres, fomentando rutinas de traballo e hábitos de 

estudo. 

O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións  terá a 
oportunidade de recuperalos 

Instrumentos:  
Valoraranse sobre todo as probas e actividades realizadas durante os dous 

primeiros trimestres deste curso, así como as tarefas feitas desde a 
suspensión das clases presenciais, sempre e cando estas últimas favorezan 
o alumno/a. 
Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre tras 

decretarse o Estado de alarma. 
Traballos escritos, resumos, actividades de comprensión e interpretación. 

Cualificación 
final 

Os aprobados nas dúas primeiras avaliacións acadan o aprobado e obterán 
a media das mesmas, ás que poderá sumárselles as tarefas realizadas na 
última etapa telemática. 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas terán que entregar 
un traballo escrito e superar unha proba oral, ademais de todas as 
tarefas asignadas telematicamente. 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non acade as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles para superar a materia na convocatoria de xuño  terá 
dereito á convocatoria extraordinaria de setembro. 
Esta proba extraordinaria de setembro constará dunha proba global, na que 

estarán presentes os contidos desenvoltos na etapa presencial e seguirá a 

liña marcada nos resultados de aprendizase e nas competencias 

imprescindibles que recolle esta Programación adaptada.  

O alumno promocionará se acada ou supera unha cualificación de 5 

puntos sobre 10. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

 

Criterios de cualificación: 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
En 1º non hai alumnado con materias pendentes doutros cursos.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

As actividades do 3º trimestre son principalmente de repaso e reforzo dos 

contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

As actividades do 3º trimestre son principalmente de repaso e reforzo dos 

contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

Concreción nas Actividades:  

• Exercicios de comprensión escrita. 

• Actividades de expresión escrita: distintos tipos de texto.  

• Exercicios de resumo, elaboración de esquemas, etc  

• Exercicios de comprensión lectora 

• Comentario de texto 

• Argumentacións 

• Vocabulario 

• Listening 

• Lecturas 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Os métodos de comunicación e traballo co alumnado son principalmente: o 

correo electrónico, Google Classroom e Webbex. O alumno/a realiza as 
tarefas e envíaas ao profesorado utilizando calquera das plataformas antes 

mencionadas e/ou correo electrónico para a súa corrección. As emendas e 
comentarios ás tarefas son comunicadas ao alumnado en conxunto ou 

individualmente, cando os erros son graves e/ou frecuentes. Para facilitar 

ao alumnado a comprensión dos contidos enviados para a realización das 
tarefas o profesorado facilítalles fichas explicativas e ademais  procura 

aclarar calquera dúbida que os seus alumnos/as lle consulten a través do 

correo electrónico ou das plataformas mencionadas, buscando sempre unha 
atención individualizada. 

No caso de alumnado sen conectividade intentaronse outros medios como os 

telefónicos ou vía correo electrónico 

 

Materiais e recursos 

Para o bloque de comunicación:  
Empregaranse diversos textos, curtametraxes, anuncios, reportaxes, noticias, 

etc.  Cos que se traballará a comprensión lectora e a escritura.  

Realización de tarefas de creación literaria. 

Lecturas 

Argumentación 
Vocabulario 

Para o bloque de inglés:  
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Caderno de exercicios 

Recursos en liña da editorial para reforzo do vocabulario 

Listening. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As modificacións realizadas á programación didáctica da materia de 
Comunicación e Sociedade serán comunicadas ao alumnado e ás 
familias a través da páxina web do centro. Así mesmo, os membros do 
Departamento poderán dar a coñecer a información pertinente ao seu 

alumnado a través do correo electrónico ou nunha reunión convocada 
por videoconferencia, se o consideran oportuno. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


