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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
UD4 Coñecementos de materiais e metais férricos. 
CA1.4 Definíronse as formas construtivas. 
CA1.5 Determinouse o material de partida e o seu dimensionamento. 
CA2.1 Identificáronse os materiais empregados na montaxe. 
CA2.2 Diferenciáronse as características e as propiedades dos materiais. 
CA2.4 Identificáronse os problemas de corrosión e oxidación dos materiais. 
CA2.6 Designáronse materiais empregando codificación normalizada. 
CA2.7 Respectáronse os criterios de seguridade e ambiente requiridos. 
 

UD4 Coñecementos de materiais e metais férricos. 
RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e unión, analizando a 
documentación técnica. 
RA2 - Identifica os materiais empregados nos procesos de montaxe e unión, recoñecendo a influencia 
que exercen as súas propiedades. 

UD5 Outros materiais. 
CA1.8 Respectáronse os criterios de calidade, seguridade e respecto polo ambiente. 
CA2.1 Identificáronse os materiais empregados na montaxe. 
CA2.4 Identificáronse os problemas de corrosión e oxidación dos materiais. 
CA2.6 Designáronse materiais empregando codificación normalizada. 
CA2.7 Respectáronse os criterios de seguridade e ambiente requiridos. 

UD5 Outros materiais. 
RA1 - Determina o proceso que se vaia seguir nas operacións de montaxe e unión, analizando a 
documentación técnica. 
 RA2 - Identifica os materiais empregados nos procesos de montaxe e unión, recoñecendo a influencia 
que exercen as súas propiedades. 

UD7 Unións de elementos. 
CA1.1 Identificáronse os utensilios empregados na marcaxe de chapas, perfís e tubos. 
CA1.2 Relacionáronse os equipamentos de corte e deformación cos materiais, as formas e os 
acabamentos desexados. 
 CA1.3 Identificáronse os equipamentos de conformación necesarios segundo as características 
do material e as esixencias requiridas. 
CA1.4 Calculáronse as tolerancias necesarias para a dobradura. 
CA1.5 Efectuáronse as operacións de trazado e marcaxe de xeito preciso. 
CA1.8 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental. 
CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.  
CA2.1 Identificáronse os tipos de unións non soldadas e os materiais que cumpra unir. 
CA2.4 Manexáronse as ferramentas coa destreza e a seguridade requiridas. 

 
 

UD7 Unións de elementos. 
RA1 - Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as dimensións específicas, e 
aplicando as técnicas correspondentes. 
 RA2 - Realiza unións non soldadas, analizando as características de cada unión e aplicando as 
técnicas adecuadas a cada tipo de unión. 

UD11 Unións soldadas e técnicas de soldeo. 
CA1.8 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental. 
CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.  
CA2.1 Identificáronse os tipos de unións non soldadas e os materiais que cumpra unir. 
CA2.2 Determinouse a secuencia de operacións que se vaian realizar. 

UD11 Unións soldadas e técnicas de soldeo. 
RA1 - Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as dimensións específicas, e 
aplicando as técnicas correspondentes. 
RA2 - Realiza unións non soldadas, analizando as características de cada unión e aplicando as técnicas 
adecuadas a cada tipo de unión. 
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CA2.3 Seleccionáronse as ferramentas en función do material e do proceso que se vaia 
realizar. 
CA5.9 Definíronse as técnicas para a detección dos defectos en soldadura. 

 

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. 

UD12 Simbolización de soldadura. 
CA1.8 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental. 
CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas. 
CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos bordos. 
CA4.1 Identificouse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a correspondente aos 
equipamentos de soldadura utilizados na fabricación mecánica. 
CA4.2 Seleccionouse o equipamento de soldadura e os materiais de achega consonte o 
material base dos elementos que se vaian unir. 

 

UD12 Simbolización de soldadura. 
RA1 - Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as dimensións específicas, e 
aplicando as técnicas correspondentes. 
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. 
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. 

UD14 Soldeo con soldadura MIG/MAG. 
CA1.8 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental. 
CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.  
CA2.1 Identificáronse os tipos de unións non soldadas e os materiais que cumpra unir. 
CA2.2 Determinouse a secuencia de operacións que se vaian realizar. 
CA2.7 Aplicáronse as normas de seguridade e prevención de riscos laborais. 
CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.  
CA3.1 Definíronse os tipos de unións en función da preparación dos bordos. 

 

UD14 Soldeo con soldadura MIG/MAG. 
RA1 - Conforma chapas, tubos e perfís, analizando as xeometrías e as dimensións específicas, e 
aplicando as técnicas correspondentes. 
RA2 - Realiza unións non soldadas, analizando as características de cada unión e aplicando as técnicas 
adecuadas a cada tipo de unión. 
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. 

 

 



 
 

 

 

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 

N/A 

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.  
 
*Como medio de comunicación para dúbidas e consultas hai creado ademais un 
grupo de Whatsapp. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

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

- Actividades de ampliación de contidos correspondentes ás unidades 
didácticas UD 11, UD12, UD14 (MP0950_22). 

- Propoñerase a realización de actividades, tanto de repaso e recuperación 
como de adquisición de novos contidos. 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 do grupo de Whatsapp.  
 
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 

- Facilítase ó alumnado a documentación necesaria: temas, libros, 
manuais, presentacións en power point, etc. 

- Facilítase ó alumnado as actividades propostas cunha guía 
explicativa das tarefas a realizar. 

- Aclaración de dúbidas mediante as vías de comunicación 
establecidas: correo electrónico, grupo de Whastapp, muro (privado 
e público) da aula virtual de Google Classroom. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correo electrónico. 
- Grupo de Whatsapp. 
- Aula virtual 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 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:  IES FERNANDO BLANCO 
CURSO: 1º CMM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 
MATERIA: MP0952 AUTOMATISMOS PNEUMÁTICOS  E HIDRÁULICOS 
DEPARTAMENTO: MANTEMENTO  ELECTROMECÁNICO 

DATA: ABRIL 2020 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 
CURSO: 1º CMM MANTEMENTO 
ELECTROMECÁNICO 
MATERIA: AUTOMATISMOS PNEUMÁTICOS  

 

  

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 
CURSO: 1º CMM MANTEMENTO 
ELECTROMECÁNICO 
MATERIA: AUTOMATISMOS PNEUMÁTICOS  

 

  

 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 
CURSO: 1º CMM MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 
MATERIA: AUTOMATISMOS  PNEUMÁTICOS 

 

  

 

1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
UD14 - CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL  

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

CA2.7 - Obtívose información dos esquemas hidráulicos e electrohidráulicos.  

CA2.8 - Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuíto de forza.  

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

CA3.1 - Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.  
 

UD14 - CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL  

RA2 – Identifica os elementos que compoñen os circuitos hidráulicos e eléctricos, atendendo as súas 
características físicas e funcionais 

UD15 - CONTROIS E INTERVENCIÓNS NOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS  

CA2.6 - Recoñeceuse correctamente a secuencia de funcionamento dun automatismo hidráulico ou 
electrohidráulico real ou simulado.  

CA2.7 - Obtívose información dos esquemas hidráulicos e electrohidráulicos.  

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

CA3.1 - Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.  

CA3.9 - Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionalidade do automatismo 
pneumático e/ou hidráulico.  

CA3.10 - Recolléronse os resultados no documento correspondente.  

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

 

UD15 - CONTROIS E INTERVENCIÓNS NOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

RA2 – Identifica os elementos que compoñen os circuitos hidráulicos e eléctricos, atendendo as súas 
características físicas e funcionais 

UD16 - Fundamentos de la automatización cableada  

CA1.1 - Identificáronse as variables que haxa que controlar.  

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

CA2.2 - Distinguíronse as vistas, os cortes e os detalles, entre outros, dos elementos dos circuítos 

expresados nos planos e/ou nas especificacións de fábrica.  
 

UD16 - Fundamentos de la automatización cableada  

RA1 – Realiza programas sinxelos  para autómatas programables, identificando as variables que haxa 
que controlar e dando as respostas ás especificacións correspondentes 
RA2- Identifica os elementos dos circuitos de automatismos de tecnoloxía neumática, hidráulica con 
cables programados 

 
UD17 - Automatización flexible e automatización ríxida  

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

CA2.3 - Relacionouse o funcionamento de cada subsistema co conxunto.  

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

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

máquina.  

UD17 - Automatización flexible e automatización ríxida  

RA1 – Realiza programas sinxelos  para autómatas programables, identificando as variables que haxa 
que controlar e dando as respostas ás especificacións correspondentes 
RA2- Identifica os elementos dos circuitos de automatismos de tecnoloxía neumática, hidráulica con 
cables programados 
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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.  

 

UD18 - Automatización flexible: programación básica  

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

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

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

CA3.3 - Realizáronse os cálculos mínimos necesarios para a configuración do automatismo pneumático ou 

hidráulico dunha pequena máquina ou un proceso secuencial.  
 

UD18 - Automatización flexible: programación básica  

RA1 – Realiza programas sinxelos  para autómatas programables, identificando as variables que haxa 
que controlar e dando as respostas ás especificacións correspondentes 
RA2- Identifica os elementos dos circuitos de automatismos de tecnoloxía neumática, hidráulica con 
cables programados 

 

UD19 - Automatización flexible: Siemens Logo  

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

CA1.6 - Documentouse o programa desenvolvido cos comentarios correspondentes.  

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

automatismos.  

CA3.2 - Seleccionáronse, a partir de catálogos técnico-comerciais, os equipamentos e os materiais que 

cumpran as especificacións técnicas e económicas establecidas.  
 

UD19 - Automatización flexible: Siemens Logo 

RA1 – Realiza programas sinxelos  para autómatas programables, identificando as variables que haxa 
que controlar e dando as respostas ás especificacións correspondentes 
RA2- Identifica os elementos dos circuitos de automatismos de tecnoloxía neumática, hidráulica con 
cables programados 

 

 



 
 

 

 

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 Skype 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

N/A 

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.  
 
*Como medio de comunicación para dúbidas e consultas hai creado ademais un 
grupo de Whatsapp. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

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

- Actividades de ampliación de contidos correspondentes ás unidades 
didácticas UD 14, UD15, UD16. 

- Propoñerase a realización de actividades, tanto de repaso e recuperación 
como de adquisición de novos contidos. 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 Skype ou a través do grupo de Whatsapp.  
 
3.- Elaboración polo alumnado das actividades propostas. 
 
4.- Revisión polo profesor. 
 
5.- Correccións polo alumno/a, de ser o caso. 
 
6.- Posta en común na seguinte clase mediante Skype 
 
 

NOTA: O alumnado ten conectividade. 

Materiais e recursos 

- Facilítase ó alumnado a documentación necesaria: temas, libros, 
manuais, apuntamentos etc. 

- Facilítase ó alumnado as actividades propostas cunha guía 
explicativa das tarefas a realizar. 

- Aclaración de dúbidas mediante as vías de comunicación 
establecidas: correo electrónico, grupo de Whastapp, muro (privado 
e público) da aula virtual de Skype 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correo electrónico. 
- Grupo de Whatsapp. 
- Aula virtual Google Skype 
- 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 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.4 Deduciuse a forma do obxecto representado nas vistas ou nos 
sistemas de  representación gráfica. 
CA1.5 Identificáronse os cortes e as seccións que se representan nos 
planos. 
CA1.6 Recoñecéronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, 
determinando a  información contida nestes. 
CA1.7 Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto 
representado (roscas,soldaduras, entalladuras, etc.). 
CA2.2 Determináronse as dimensións e as tolerancias (xeométricas, 
dimensionais e superficiais) de fabricación dos obxectos representados 

CA2.6 Valorouse a influencia dos datos determinados na calidade do 
produto final. 

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

CA3.4 Obtívose a referencia comercial do material seleccionado. 

CA3.6 Determináronse os riscos inherentes á manipulación de materiais 
e evacuación de  residuos. 

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

CA3.10 Relacionáronse os tratamentos térmicos e termoquímicos coas 
características que lles achegan aos metais 

 
U.D. 1 : Representación gráfica y Normativa 

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.  

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

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

CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.  
CA1.2 Identificáronse os formatos de planos empregados en fabricación 
mecánica.  
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CA1.3 Comprendeuse o significado das liñas representadas no plano 
(arestas, eixes, auxiliares, etc.). 
CA2.1 Recoñecéronse os elementos normalizados que vaian formar 
parte do conxunto.  
CA2.3 Identificáronse os materiais do obxecto representado.  
CA2.4 Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto 
representado.  
CA2.5 Determináronse os elementos de unión 
CA2.7 Propuxéronse posibles melloras dos utensilios e das ferramentas 
dispoñibles.  
CA3.1 Determináronse as dimensións do material en bruto, tendo en 
conta as características dos procesos de mecanizado. 
CA3.3 Valoráronse as condicións máis favorables de mecanizado dos 
materiais.  
CA3.5 Relacionouse cada material coas súas aplicacións tecnolóxicas.  
CA3.7 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades.  
CA3.9 Realizáronse ensaios microscópicos, de dureza, etc.  
CA3.11 Efectuáronse tratamentos de acordo coa natureza do material e 
coas esixencias do traballo que se vaia realizar 

U.D. 2 Conceptos de Geometría básica aplicados a taller 

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.  

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

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

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

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

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

U.D. 3: Materiales y su aplicación técnica. 

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

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

RA3 - Opera con máquinas-ferramenta de arranque de labra, tendo en conta a 
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CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para executar o 
proceso.  

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

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

CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  

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

CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos. 

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

CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. •  

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

CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos como 

relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as 
características do produto final.  

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. 
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primeiro factor de prevención de riscos. 

CA1.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en 
función da comprobación que se pretenda realizar. 
CA1.4 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida.  
 
CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas ás ferramentas, ás 
condicións de corte e ao material. 
 
CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza.  
CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado, de 
acordo co proceso que haxa que realizar. 
CA2.8 Obtivéronse as dimensións e a forma estipulada da peza, 
aplicando técnicas de limadura, corte, etc. 
CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial 
esixida no esbozo.  
CA3.3 Elixíronse ferramentas e parámetros de corte apropiados ao 
mecanizado que cumpra realizar. 
CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida.  
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais,ferramentas, utensilios, máquinas e medios 
de transporte. 
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 
CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de 
seguridade e de protección persoal. 

 
U.D. 4: Gestión de Residuos. 
 
RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando 
as medidas coas especificacións do produto.  
RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre 
os procedementos e o produto que se vaia obter.  
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.  
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. 
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CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 
CA1.6 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou 
no gráfico de control. 
CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para executar 
o proceso.  
CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o 
procedemento establecido no proceso. 
CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios 
de transporte. 
CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, 
máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección 
persoal requiridas. 
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 
U.D. 5: Metrología y Verificación 
 
RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando 
as medidas coas especificacións do produto.  
RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre 
os procedementos e o produto que se vaia obter.  
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.  
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. 

CA1.3 Montáronse as pezas que cumpra verificar segundo o 
procedemento establecido.  
CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de 
parámetros dimensionais, xeométricos e superficiais. 
CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas ás ferramentas, ás 
condicións de corte e ao material. 
CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial 
esixida no esbozo.  
CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da 
tolerancia estipulada. 
CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o 
procedemento establecido no proceso. 

 
U.D. 6: Hojas de procesos. 
 
RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando 
as medidas coas especificacións do produto.  
RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre 
os procedementos e o produto que se vaia obter.  
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.  
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. 
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CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
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. 
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  
CA4.9 Valorouse a orde e limpeza das instalacións e os equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 
CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. •  
CA2.1 Preparáronse materiais, utensilios, ferramentas de corte e 
medios auxiliares para a execución dos procesos de fabricación 
mecánica. 
CA2.2 Elixíronse os equipamentos e as ferramentas de acordo coas 
características do material e as esixencias. 
CA2.8 Obtivéronse as dimensións e a forma estipulada da peza, 
aplicando técnicas de limadura, corte, etc. 
CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial 
esixida no esbozo. 
CA2.10 Verificouse que as medidas finais da peza estean dentro da 
tolerancia estipulada.  
CA2.11 Aplicáronse as medidas de seguridade esixidas no uso dos 
utensilios e das ferramentas de mecanizado manual. 
CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o 
procedemento establecido no proceso. 
-CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas  
CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida.  
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 defabricación. 

U.D. 7 Consideraciones de Seguridad en el trabajo.. 

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

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

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.  

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. 
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CA4.6 Aplicouse a normativa de seguridade, utilizando os sistemas de 
seguridade e de protección persoal. 
CA1.1 Identificáronse os instrumentos de medida, indicando a 
magnitude que controlan, o seu campo de aplicación e a súa precisión. 
CA1.4 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida. 
CA2.3 Aplicouse a técnica operativa (roscaxe, corte, etc.) para executar 
o proceso.  
CA2.4 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
CA2.5 Identificáronse as deficiencias debidas ás ferramentas, ás 
condicións de corte e ao material. 
CA2.6 Interpretáronse os esbozos e os planos para executar a peza.  
CA3.7 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.  
CA3.8 Discriminouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás 
condicións e os parámetros de corte, ás máquinas ou ao material. 
CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso, actuando sobre a 
máquina ou ferramenta.  
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 defabricación. 
CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, 
máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección 
persoal requiridas. 
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. 
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

U.D. 8: Procesos manuales y genéricos de arranque de viruta 

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

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

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.  

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. 

CA1.5 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de 
parámetros dimensionais, xeométricos e superficiais. 
CA1.7 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias. •  

U.D. 9: Torneado. 
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CA2.7 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de mecanizado, de 
acordo co proceso que haxa que realizar. 
CA2.8 Obtivéronse as dimensións e a forma estipulada da peza, 
aplicando técnicas de limadura, corte, etc. 
CA2.9 Aplicáronse técnicas de axuste para obter a calidade superficial 
esixida no esbozo. 
CA2.11 Aplicáronse as medidas de seguridade esixidas no uso dos 
utensilios e das ferramentas de mecanizado manual. 
CA3.4 Efectuáronse operacións de mecanizado segundo o 
procedemento establecido no proceso. 
CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.  
CA3.6 Obtívose a peza coa calidade requirida 
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 

RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando 
as medidas coas especificacións do produto.  
RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre 
os procedementos e o produto que se vaia obter.  
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.  
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. 

CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos. 
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. 
CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, 
máquinas e equipamentos coas medidas de seguridade e protección 
persoal requiridas. 
CA4.5 Determináronse os elementos de seguridade e de protección 
persoal que cumpra S 5 
adoptar na preparación e na execución das operacións do proceso de 
fabricación. 

U.D. 10: Fresado 
RA1 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, comparando 
as medidas coas especificacións do produto.  
RA2 - Aplica técnicas de mecanizado manual, tendo en conta a relación entre 
os procedementos e o produto que se vaia obter.  
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.  
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. 
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NOTA: Os Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles fixéronse seguindo o modelo da programación didáctica do Módulo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
 

  - Elaboración de Plans semanais de traballo con tarefas relacionadas co exposto 
no apartado 1. “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles”. 
 
- Seguemento dos Plans semanais de traballo. 
 
- Comprobación da elaboración e da entrega das tarefas por parte do alumnado. 
 

Instrumentos: 
 
- Correo electrónico, , e servizo de vídeoconferencias eduXunta Webex. 

 

Cualificación final 

- Durante o tempo establecido para a planificación e a elaboración das tarefas 
propostas por parte do alumnado, o profesor realizará un seguimento individualizado 
da súa evolución, utilizando para elo como referente os criterios de avaliación 
expostos no apartado anterior. 
 
- As tarefas propostas serán cualificadas cunha puntuación ata 10 ptos. en función 
dos C.A. alcanzados en cada unha, sendo necesario obter un 5 para dar a tarefa 
como rematada. 
 

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

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 

Non esta contemplada para este curso academico. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Procedemento de recuperación para o Módulo: 
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- O alumnado deberá realizar, de ser posible, unha proba práctica de taller, segundo 
o plan de actividades recollido na programación ordinaria, no mes de xuño. 
 
- O alumnado que non entregue as tarefas propostas online deberá realizar un exame 
final, tanto teórico como práctico, presencial, de ser posible; ou telemático no mes de 
xuño.  

 
- Si chegado o mes de xuño o alumnado que acadase favorablemente os criterios de 
avaliación expostos, será avaliado positivamente no módulo; en caso contrario 
constará como non apto/a.  
 

Criterios de cualificación: 
 

- Durante o tempo establecido para a planificación e a elaboración das tarefas 
propostas por parte do alumnado, o profesor realizará un seguimento individualizado 
da súa evolución, utilizando para elo como referente os criterios de avaliación 
expostos no apartado anterior. 
 
- As tarefas propostas serán cualificadas cunha puntuación ata 10 ptos. en función 
dos C.A. alcanzados en cada unha, sendo necesario obter un 5 para dar a tarefa 
como rematada. 
 

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

 

Procedementos de avaliación: 
 

- Elaboración de Plans semanais de traballo con tarefas relacionadas co exposto 
no apartado 1. “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles”. 
 
- Seguemento dos Plans semanais de traballo. 
 
- Comprobación da elaboración e da entrega das tarefas por parte do alumnado. 
 
 

Instrumentos de avaliación: 
 

- Correo electrónico, , e servizo de vídeoconferencias eduXunta Webex. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas estarán adaptadas os resultados de aprendizaxe e 
contidos impresindibles descritos no aparto 1. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Exposición polo profesor das partes teóricas e teórico_prácticas sinaladas no 
apartado 1.   

 
2.- Resolución de posibles dúbidas ben a través do correo electrónico, ou do 

servizo de vídeoconferencias eduXunta Webex. 
 
3.- Elaboración polo alumnado das actividades teóricas e teórico_prácticas 

propostas. 
 
4.- Revisión polo profesor. 
 
5.- Correccións polo alumno, de ser o caso. 
 
6.- Entrega das actividades referidas coas modificacións (definitivas) realizadas, 

de ser o caso. 
 

Materiais e recursos 

-   Documentación entregada durante os dous trimestres. 
 
- Correo electrónico, e servizo de vídeoconferencias eduXunta Webex. 

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 Aula Virtual do IES FERNANDO BLANCO 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


