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1. Resultados	de	aprendizaxe	e	criterios	de	avaliación	



	

	

	

	

*A	programación	ata	a	data	do	12	de	marzo	estaba	a	realizarse	cun	seguimento	correcto	e	ao	dia,	soamente	nos	quedou	por	facer	o	exame	

da	teoría	dos	temas	7	e	8	que	corresponden	ás	unidades	didácticas	7	e	8	pero	a	teoría	correspondente	a	ese	exame	foi	toda	dada	e	explicada	

correctamente,		polo	cal	quedou	todo	o	temario	correspondente	á	1º	e	2º	avaliación	dado	tanto	a	nivel	práctico	como	a	nivel	teórico	(xa	que	

nos	atopábomos	en	momentos	de	repetición	de	exercicios	e	prácticas,	e	os	respectivos	exames	tamén	quedaron	realizados	da	totalidade	de	

as	duas	avaliacións,	polo	que	neste	módulo	quedaría	pendente	por	dar	a	parte	correspondente	á	3º	avaliación	que	corresponde	aos	temas		

9,10,11	e	12	da	programación	didáctica,	habendo	impartido	90	sesións	presenciais	(70,31%	de	horas	totais	da	materia)	das	cales	o	módulo	

consta	de	un	total	de	128	sesións	de	50	min	cada	unha	previstas	que	ten	o	módulo	polo	cal	se	complementa	cun	(29,69%	de	horas	lectivas	a	

distancia	a	través	de	medios	TIC)	nas	cales	estamos	a	repasar	o	temario	da	1º	e	2º	avaliación	tal	e	como	se	establece	nas	 instruccións	da	

consellería	ao	non	haber	a	posibilidade	de	dar	temario	novo	correspondente	á	terceira	avaliación.	

	

Criterios	de	avaliación	e	niveis	de	logro	mínimos	esixibles	acadados.	
	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

UD1.			O	taller	de	automoción	 	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	

adecuados	aos	materiais	utilizados	na	fabricación	dos	útiles.	

si	(aplicar	os	procesos	de	conformación	e		

unión	adecuados)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	

para	a	fabricación	do	útil	ideado.	

si	(executar	secuencialmente	os	procesos)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD2.		Magnitudes	e	unidades	de	medidas	 	

CA2.1	-	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.	

non	

CA2.2	-	Describiuse	o	funcionamento	dos	equipamentos	de	

medida	en	relación	coas	medidas	que	haxa	que	efectuar.	

non	

CA2.3	-	Describíronse	os	sistemas	métrico	e	anglosaxón	de	

medición,	e	interpretáronse	os	conceptos	de	nonius	e	de	

apreciación.	

non	

CA2.4	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	 non	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

e	os	planos	para	efectuar	a	medición	e	o	trazado	de	pezas.	

CA2.5	-	Realizáronse	cálculos	de	conversión	de	medidas	entre	o	

sistema	métrico	decimal	e	o	anglosaxón.	

non	

CA2.6	-	Realizáronse	medidas	interiores,	exteriores	e	de	

profundidade	cos	instrumentos	adecuados	e	coa	precisión	esixida.	

si	(realización	de	medidas	cos	instrumentos		

adecuados	e	coa	precisión	esixida)	

CA2.7	-	Seleccionáronse	os	útiles	necesarios	para	realizar	o	

trazado	das	pezas	e	efectuouse	a	súa	preparación.	

si	(seleccionar	os	útiles	necesarios)	

CA2.8	-	Executouse	o	trazado	adecuadamente	e	con	precisión	

para	a	realización	da	peza.	

si	(execución	do	trazado	con	precisión)	

CA2.9	-	Verificouse	que	as	medidas	de	trazado	correspondan	coas	

dadas	no	esbozo	e	nos	planos.	

non	

UD3.		Aparatos	e	útiles	de	medidas	 	

CA2.1	-	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.	

non	

CA2.2	-	Describiuse	o	funcionamento	dos	equipamentos	de	

medida	en	relación	coas	medidas	que	haxa	que	efectuar.	

non	

CA2.3	-	Describíronse	os	sistemas	métrico	e	anglosaxón	de	

medición,	e	interpretáronse	os	conceptos	de	nonius	e	de	

apreciación.	

non	

CA2.4	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	efectuar	a	medición	e	o	trazado	de	pezas.	

non	

CA2.5	-	Realizáronse	cálculos	de	conversión	de	medidas	entre	o	

sistema	métrico	decimal	e	o	anglosaxón.	

non	

CA2.6	-	Realizáronse	medidas	interiores,	exteriores	e	de	

profundidade	cos	instrumentos	adecuados	e	coa	precisión	esixida.	

si	(realización	de	medidas	coa	precisión		

esixida)	

CA2.7	-	Seleccionáronse	os	útiles	necesarios	para	realizar	o	

trazado	das	pezas	e	efectuouse	a	súa	preparación.	

si	(selección	de	útiles	para	o	trazado)	

CA2.8	-	Executouse	o	trazado	adecuadamente	e	con	precisión	

para	a	realización	da	peza.	

si	(execución	do	trazado	coa	precisión		

esixida)	

CA2.9	-	Verificouse	que	as	medidas	de	trazado	correspondan	coas	 non	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

dadas	no	esbozo	e	nos	planos.	

UD4.		Debuxo	técnico	e	acotacións	 	

CA1.1	-	Representáronse	a	man	alzada	vistas	de	pezas.	 non	

CA1.2	-	Interpretáronse	as	vistas,	as	seccións	e	os	detalles	do	

esbozo,	e	determinouse	a	información	contida	neste.	

non	

CA1.3	-	Utilizouse	a	simboloxía	específica	dos	elementos.	 non	

CA1.4	-	Reflectíronse	as	cotas.	 non	

CA1.5	-	Aplicáronse	as	especificacións	dimensionais	e	as	escalas	na	

realización	do	esbozo.	

non	

CA1.6	-	Realizouse	o	esbozo	con	orde	e	limpeza.	 si	(realización	do	esbozo	con	orde	e	limpeza)	

CA1.7	-	Verificouse	que	as	medidas	do	esbozo	correspondan	coas	

obtidas	no	proceso	de	medición	de	pezas,	elementos	ou	

transformacións	para	realizar.	

si	(verificación	da	concordancia	coas		

medidas)	

UD5.		Metais	e	aleacións	 	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	

máis	usados	no	automóbil	(fundición,	aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	

etc).	

non	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	

realización	do	mecanizado.	

si	(	identificación	dos	útiles	necesarios)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	 non	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	executar	a	peza.	

non	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	

aplicando	as	técnicas	correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	

si	(darlle	á	peza	as	dimensións	e	forma		

estipulada)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	 non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	 non	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

expostos.	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	

para	a	fabricación	do	útil	ideado.	

si	(execución	do	proceso	secuencial)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD6.		Técnicas	de	corte	 	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	

máis	usados	no	automóbil	(fundición,	aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	

etc).	

non	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	

realización	do	mecanizado.	

si	(identificación	das	ferramentas	necesarias)	

CA3.4	-	Seleccionáronse	as	follas	de	serra	tendo	en	conta	o	

material	para	cortar.	

si	(selección	da	folla	de	serra	adecuada)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	 non	

CA3.6	-	Relacionáronse	as	ferramentas	de	corte	con	

desprendemento	de	labra	cos	materiais,	os	acabamentos	e	as	

formas	que	se	desexen.	

non	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	executar	a	peza.	

non	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	

aplicando	as	técnicas	correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	

si	(darlle	á	peza	as	dimensións	e	forma		

estipuladas)	

CA3.9	-	Efectuouse	o	corte	de	chapa	con	tesoiras	previamente	

seleccionadas	en	función	dos	cortes.	

non	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	 non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	 si	(execución	secuencial	dos	procesos)	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

para	a	fabricación	do	útil	ideado.	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD7.		Técnicas	de	limado,	lixado	e	remachado	 	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	

máis	usados	no	automóbil	(fundición,	aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	

etc).	

non	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	

realización	do	mecanizado.	

si(identificación	das	ferramentas	necesarias)	

CA3.3	-	Clasificáronse	os	tipos	de	limas	atendendo	ao	seu	picado	e	

á	súa	forma,	tendo	en	conta	o	traballo	que	vaian	realizar.	

non	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	 si	(secuencia	de	operacións)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	executar	a	peza.	

non	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	

aplicando	as	técnicas	correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	

si	(darlle	á	peza	as	dimensións	e	forma		

estipuladas)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	 non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	

para	a	fabricación	do	útil	ideado.	

si	(execución	secuencial	dos	procesos)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD8.		Técnicas	de	taladrado	 	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	

máis	usados	no	automóbil	(fundición,	aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	

non	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

etc).	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	

realización	do	mecanizado.	

si	(identificación	das	ferramentas	necesarias)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	 si(determinar	secuencia	de	operacións)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	executar	a	peza.	

non	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	

aplicando	as	técnicas	correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	

si	(darlle	á	peza	as	dimensións	e	forma		

estipuladas)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	 non	

CA4.2	-	Calculouse	a	velocidade	da	broca	en	función	do	material	

que	se	vaia	tradear	e	do	diámetro	do	trade.	

non	

CA4.3	-	Calculouse	o	diámetro	do	furado	para	efectuar	roscas	

interiores.	

non	

CA4.4	-	Axustáronse	os	parámetros	de	funcionamento	das	

máquinas	tradeadoras.	

si	(axuste	de	parámetros	de	funcionamento	

	das	máquinas)	

CA4.5	-	Executáronse	os	furados	nos	sitios	estipulados	e	

efectuouse	a	lubricación	adecuada.	

si	(execución	dos	taladros	na	súa	ubicación		

estipulada	e	con	lubricación)	

CA4.6	-	Efectuouse	o	escareamento	tendo	en	conta	o	furado	e	o	

elemento	para	embutir	nel.	

non	

CA4.7	-	Seleccionouse	a	vara	tendo	en	conta	os	cálculos	

efectuados	para	a	realización	do	parafuso.	

si	(selección	da	broca	tendo	en	conta	a		

velocidade	de	xiroda	máquina	e	o	diámetro)	

CA4.8	-	Seguiuse	a	secuencia	correcta	nas	operacións	de	roscaxe	

interior	e	exterior,	e	efectuouse	a	lubricación	correspondente.	

si	(seguimento	correcto	da	secuencia	de		

operacións)	

CA4.9	-	Verificouse	que	as	dimensións	dos	elementos	roscados,	así	

como	o	seu	paso,	sexan	as	estipuladas.	

non	

CA4.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	seguridade	e	de	protección	

ambiental.	

non	

CA4.12	-	Relacionáronse	os	tipos	de	brocas	cos	materiais	que	haxa	

que	tradear,	e	explicáronse	as	partes	dunha	broca	(	ángulo	de	

corte,	destalonamento,	etc.).	

non	



	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	 Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	

para	a	fabricación	do	útil	ideado.	

si	(execución	secuencial	dos	procesos)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

	

	

	

	

Criterios	de	avaliación	e	niveis	de	logro	nos	mínimos	esixibles	non	acadados	
debido	ás	instruccións	de	non	avanzar	materia	en	relación	á	terceira	
avaliación.	
	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación																																																				Nivel	de	logro	mínimo	esixible	

UD9.		Tornillería,	roscas	e	técnicas	de	roscado	 	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	

máis	usados	no	automóbil	(fundición,	aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	

etc).	

non	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	

realización	do	mecanizado.	

si	(identificación	dasferramentas	necesarias)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	 si	(determinación	da	secuencia	de	operacións)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	

e	os	planos	para	executar	a	peza.	

non	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	

aplicando	as	técnicas	correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	

si	(darlle	á	peza	as	dimensións	eforma		

adecuadas)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	 non	



	

	

	

	

CA4.1	-	Describiuse	o	proceso	de	tradeadura	e	os	parámetros	que	

cumpra	axustar	nas	máquinas	segundo	o	material	que	se	tradee.	

non	

CA4.4	-	Axustáronse	os	parámetros	de	funcionamento	das	

máquinas	tradeadoras.	

si	(axuste	de	parámetros	de	funcionamento		

das	máquinas)	

CA4.6	-	Efectuouse	o	escareamento	tendo	en	conta	o	furado	e	o	

elemento	para	embutir	nel.	

non	

CA4.7	-	Seleccionouse	a	vara	tendo	en	conta	os	cálculos	

efectuados	para	a	realización	do	parafuso.	

si	(selección	da	broca	tendo	en	conta	a		

velocidade	de	xiro	e	o	diámetro	da	mesma)	

CA4.8	-	Seguiuse	a	secuencia	correcta	nas	operacións	de	roscaxe	

interior	e	exterior,	e	efectuouse	a	lubricación	correspondente.	

si	(seguimentocorrectoda	secuencia	do		

proceso)	

CA4.9	-	Verificouse	que	as	dimensións	dos	elementos	roscados,	así	

como	o	seu	paso,	sexan	as	estipuladas.	

non	

CA4.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	seguridade	e	de	protección	

ambiental.	

non	

CA4.11	-	Describíronse	os	tipos	de	roscas	en	relación	cos	posibles	

usos	no	automóbil.	

non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	

adecuados	aos	materiais	utilizados	na	fabricación	dos	útiles.	

non	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD10.		Soldadura	blanda	e	oxiacetilénica	 	

CA5.1	-	Describíronse	as	características	e	as	propiedades	da	

soldadura	branda.	

non	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	

os	residuos.	

si	(limpeza	da	zona	a	soldar	previa)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	 si	(selección	do	material	de	aportación)	



	

	

	

	

base	e	a	unión	que	haxa	que	efectuar.	

CA5.4	-	Seleccionáronse	e	preparáronse	os	desoxidantes	

adecuados	á	unión	que	se	pretenda	efectuar.	

non	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	

soldadura	que	se	vaia	efectuar.	

si	(selección	de	tipo	de	soldadura)	

CA5.6	-	Efectuouse	o	acendido	de	soldadores	e	lampadiñas	

respectando	os	criterios	de	seguridade.	

si	(seguridade	no	acendido	de	maquinaria)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	

comprobouse	que	cumpran	as	características	de	resistencia	e	

homoxeneidade	requiridas.	

si	(efectuar	a	union	e	recheo	de	elementos		

correctamente)	

CA5.8	-	Describíronse	os	compoñentes	dos	equipamentos	de	

soldadura	branda	e	mais	o	seu	funcionamento.	

non	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	

executadas.	

non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	

adecuados	aos	materiais	utilizados	na	fabricación	dos	útiles.	

si	(aplicación	dos	procesos	adecuados)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD11.		Soldadura	eléctrica	 	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	

os	residuos.	

si	(realizar	a	limpeza	da	zona	a	unir		

previamente)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	

base	e	a	unión	que	haxa	que	efectuar.	

si	(selección	de	material	de	aportación		

correcto)	

CA5.4	-	Seleccionáronse	e	preparáronse	os	desoxidantes	

adecuados	á	unión	que	se	pretenda	efectuar.	

non	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	 si	(selección	de	equipo	soldador	correcto)	



	

	

	

	

soldadura	que	se	vaia	efectuar.	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	

comprobouse	que	cumpran	as	características	de	resistencia	e	

homoxeneidade	requiridas.	

si	(efectuar	a	unión	das	pezas	correctamente)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	

executadas.	

non	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	

medios	que	se	utilizaran.	

non	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	 non	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	

expostos.	

non	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	

adecuados	aos	materiais	utilizados	na	fabricación	dos	útiles.	

si	(proceso	adecuado	na	unión	de	pezas)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

UD12.		Soldadura	plástica	 	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	

os	residuos.	

si	(limpeza	da	zona	a	soldar)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	

base	e	a	unión	que	haxa	que	efectuar.	

si	(selección	de	material	de	aportación		

"PA,	PP,	ABS")	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	

soldadura	que	se	vaia	efectuar.	

si	(selección	do	equipo	soldador	correcto)	

CA5.6	-	Efectuouse	o	acendido	de	soldadores	e	lampadiñas	

respectando	os	criterios	de	seguridade.	

si	(acendidocorrecto	do	equipo	soldador)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	

comprobouse	que	cumpran	as	características	de	resistencia	e	

homoxeneidade	requiridas.	

si	(union	correcta	das	pezas)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	

executadas.	

non	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	

seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	nos	procesos	de	

reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	

non	

	



	

	

	

	

	

Peso	dos	CA	na	cualificación	das	UD	e	das	UD	na	cualificación	global	do	
temario	dado	%.	
	

UD1.			O	taller	de	automoción	 (9)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(16)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(16)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(17)	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	adecuados	aos	materiais	utilizados	na	

fabricación	dos	útiles.	(17)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do	útil	ideado.(17)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(17)	

UD2.		Magnitudes	e	unidades	de	medidas	(9)	

CA2.1	-	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.	(11)	

CA2.2	-	Describiuse	o	funcionamento	dos	equipamentos	de	medida	en	relación	coas	medidas	que	

haxa	que	efectuar.	(11)	

CA2.3	-	Describíronse	os	sistemas	métrico	e	anglosaxón	de	medición,	e	interpretáronse	os	conceptos	

de	nonius	e	de	apreciación.	(11)	

CA2.4	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	efectuar	a	

medición	e	o	trazado	de	pezas.	(11)	

CA2.5	-	Realizáronse	cálculos	de	conversión	de	medidas	entre	o	sistema	métrico	decimal	e	o	

anglosaxón.	(11)	

CA2.6	-	Realizáronse	medidas	interiores,	exteriores	e	de	profundidade	cos	instrumentos	adecuados	e	

coa	precisión	esixida.	(11)	

CA2.7	-	Seleccionáronse	os	útiles	necesarios	para	realizar	o	trazado	das	pezas	e	efectuouse	a	súa	

preparación.	(11)	

CA2.8	-	Executouse	o	trazado	adecuadamente	e	con	precisión	para	a	realización	da	peza.	(11)	

CA2.9	-	Verificouse	que	as	medidas	de	trazado	correspondan	coas	dadas	no	esbozo	e	nos	planos.	(12)	

UD3.		Aparatos	e	útiles	de	medidas	(9)	

CA2.1	-	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.	(11)	

CA2.2	-	Describiuse	o	funcionamento	dos	equipamentos	de	medida	en	relación	coas	medidas	que	

haxa	que	efectuar.	(11)	

CA2.3	-	Describíronse	os	sistemas	métrico	e	anglosaxón	de	medición,	e	interpretáronse	os	conceptos	

de	nonius	e	de	apreciación.	(11)	



	

	

	

	

CA2.4	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	efectuar	a	

medición	e	o	trazado	de	pezas.	(11)	

CA2.5	-	Realizáronse	cálculos	de	conversión	de	medidas	entre	o	sistema	métrico	decimal	e	o	

anglosaxón.	(11)	

CA2.6	-	Realizáronse	medidas	interiores,	exteriores	e	de	profundidade	cos	instrumentos	adecuados	e	

coa	precisión	esixida.	(11)	

CA2.7	-	Seleccionáronse	os	útiles	necesarios	para	realizar	o	trazado	das	pezas	e	efectuouse	a	súa	

preparación.	(11)	

CA2.8	-	Executouse	o	trazado	adecuadamente	e	con	precisión	para	a	realización	da	peza.	(11)	

CA2.9	-	Verificouse	que	as	medidas	de	trazado	correspondan	coas	dadas	no	esbozo	e	nos	planos.	(12)	

UD4.		Debuxo	técnico	e	acotacións	(9)	

CA1.1	-	Representáronse	a	man	alzada	vistas	de	pezas.	(14)	

CA1.2	-	Interpretáronse	as	vistas,	as	seccións	e	os	detalles	do	esbozo,	e	determinouse	a	información	

contida	neste.	(14)	

CA1.3	-	Utilizouse	a	simboloxía	específica	dos	elementos.	(14)	

CA1.4	-	Reflectíronse	as	cotas.	(14)	

CA1.5	-	Aplicáronse	as	especificacións	dimensionais	e	as	escalas	na	realización	do	esbozo.	(14)	

CA1.6	-	Realizouse	o	esbozo	con	orde	e	limpeza.	(15)	

CA1.7	-	Verificouse	que	as	medidas	do	esbozo	correspondan	coas	obtidas	no	proceso	de	medición	de	

pezas,	elementos	ou	transformacións	para	realizar.	(15)	

UD5.		Metais	e	aleacións	(8)	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(9)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(9)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(9)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	executar		

a	peza.	(9)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(9)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(9)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(9)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(9)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(9)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do	útil	ideado.	(9)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(10)	



	

	

	

	

UD6.		Técnicas	de	corte	8	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(7)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(7)	

CA3.4	-	Seleccionáronse	as	follas	de	serra	tendo	en	conta	o	material	para	cortar.	(7)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(7)	

CA3.6	-	Relacionáronse	as	ferramentas	de	corte	con	desprendemento	de	labra	cos	materiais,	os	

acabamentos	e	as	formas	que	se	desexen.	(7)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para		

executar	a	peza.	(7)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(7)	

CA3.9	-	Efectuouse	o	corte	de	chapa	con	tesoiras	previamente	seleccionadas	en	función		

dos	cortes.	(7)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(7)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(7)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(7)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(7)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do	útil	ideado.	(8)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(8)	

UD7.		Técnicas	de	limado,	lixado	e	remachado	 (8)	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(8)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(8)	

CA3.3	-	Clasificáronse	os	tipos	de	limas	atendendo	ao	seu	picado	e	á	súa	forma,	tendo	en	conta	o	

traballo	que	vaian	realizar.	(8)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(8)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	executar		

a	peza.	(8)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(8)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(8)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(8)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(9)	



	

	

	

	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(9)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do	útil	ideado.	(9)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(9)	

UD8.		Técnicas	de	taladrado	(8)	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(5)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(5)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(5)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	executar		

a	peza.(	5)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(5)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(5)	

CA4.2	-	Calculouse	a	velocidade	da	broca	en	función	do	material	que	se	vaia	tradear	e	do	diámetro	

do	trade.	(5)	

CA4.3	-	Calculouse	o	diámetro	do	furado	para	efectuar	roscas	interiores.	(5)	

CA4.4	-	Axustáronse	os	parámetros	de	funcionamento	das	máquinas	tradeadoras.	(5)	

CA4.5	-	Executáronse	os	furados	nos	sitios	estipulados	e	efectuouse	a	lubricación	adecuada.	(5)	

CA4.6	-	Efectuouse	o	escareamento	tendo	en	conta	o	furado	e	o	elemento	para	embutir	nel.	(5)	

CA4.7	-	Seleccionouse	a	vara	tendo	en	conta	os	cálculos	efectuados	para	a	realización		

do	parafuso.	(5)	

CA4.8	-	Seguiuse	a	secuencia	correcta	nas	operacións	de	roscaxe	interior	e	exterior,	e	efectuouse	a	

lubricación	correspondente.	(5)	

CA4.9	-	Verificouse	que	as	dimensións	dos	elementos	roscados,	así	como	o	seu	paso,	sexan	as	

estipuladas.	(5)	

CA4.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	seguridade	e	de	protección	ambiental.	(5)	

CA4.12	-	Relacionáronse	os	tipos	de	brocas	cos	materiais	que	haxa	que	tradear,	e	explicáronse	as	

partes	dunha	broca	(	ángulo	de	corte,	destalonamento,	etc.).	(5)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(4)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(4)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(4)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do	útil	ideado.	(4)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(4)	

	



	

	

	

	

Peso	dos	CA	na	cualificación	das	UD	e	das	UD	na	cualificación	global	do	
temario	non	dado	debido	ás	instruccións	de	non	avanzar	materia	
correspondente	á	terceira	avaliación	%.	

	
UD9.		Tornillería,	roscas	e	técnicas	de	roscado	 8	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(5)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(5)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(5)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	executar		

a	peza.	(5)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(5)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(5)	

CA4.1	-	Describiuse	o	proceso	de	tradeadura	e	os	parámetros	que	cumpra	axustar	nas	máquinas	

segundo	o	material	que	se	tradee.	(5)	

CA4.4	-	Axustáronse	os	parámetros	de	funcionamento	das	máquinas	tradeadoras.	(5)	

CA4.6	-	Efectuouse	o	escareamento	tendo	en	conta	o	furado	e	o	elemento	para	embutir	nel.	(5)	

CA4.7	-	Seleccionouse	a	vara	tendo	en	conta	os	cálculos	efectuados	para	a	realización	do		

parafuso.	(5)	

CA4.8	-	Seguiuse	a	secuencia	correcta	nas	operacións	de	roscaxe	interior	e	exterior,	e	efectuouse	a	

lubricación	correspondente.	(5)	

CA4.9	-	Verificouse	que	as	dimensións	dos	elementos	roscados,	así	como	o	seu	paso,	sexan	as	

estipuladas.	(5)	

CA4.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	seguridade	e	de	protección	ambiental.	(5)	

CA4.11	-	Describíronse	os	tipos	de	roscas	en	relación	cos	posibles	usos	no	automóbil.	(5)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(6)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(6)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(6)	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	adecuados	aos	materiais	utilizados	na	

fabricación	dos	útiles.	(6)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(6)	

UD10.		Soldadura	blanda	e	oxiacetilénica	(8)	

CA5.1	-	Describíronse	as	características	e	as	propiedades	da	soldadura	branda.	(7)	



	

	

	

	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	os	residuos.	(7)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	base	e	a	unión	que	haxa	que	

efectuar.	(7)	

CA5.4	-	Seleccionáronse	e	preparáronse	os	desoxidantes	adecuados	á	unión	que	se	pretenda	

efectuar.	(7)	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	soldadura	que	se	vaia	efectuar.	(7)	

CA5.6	-	Efectuouse	o	acendido	de	soldadores	e	lampadiñas	respectando	os	criterios	de		

seguridade.	(7)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	comprobouse	que	cumpran	as	características	

de	resistencia	e	homoxeneidade	requiridas.	(7)	

CA5.8	-	Describíronse	os	compoñentes	dos	equipamentos	de	soldadura	branda	e	mais	o	seu	

funcionamento.	(7)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	executadas.	(7)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(7)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(7)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(7)	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	adecuados	aos	materiais	utilizados	na	

fabricación	dos	útiles.	(8)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(8)	

UD11.		Soldadura	eléctrica	(8)	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	os	residuos.	(9)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	base	e	a	unión	que	haxa	que	

efectuar.	(9)	

CA5.4	-	Seleccionáronse	e	preparáronse	os	desoxidantes	adecuados	á	unión	que	se	pretenda	

efectuar.	(9)	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	soldadura	que	se	vaia	efectuar.	(9)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	comprobouse	que	cumpran	as	características	

de	resistencia	e	homoxeneidade	requiridas.	(9)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	executadas.	(9)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(9)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(9)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(9)	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	adecuados	aos	materiais	utilizados	na	

fabricación	dos	útiles.	(9)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(10)	



	

	

	

	

UD12.		Soldadura	plástica	(8)	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	os	residuos.	(14)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	base	e	a	unión	que	haxa	que	

efectuar.	(14)	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	soldadura	que	se	vaia	efectuar.	(14)	

CA5.6	-	Efectuouse	o	acendido	de	soldadores	e	lampadiñas	respectando	os	criterios	de		

seguridade.	(14)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	comprobouse	que	cumpran	as	características	

de	resistencia	e	homoxeneidade	requiridas.	(14)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	executadas.	(15)	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(15)	

	

Peso	dos	CA	na	cualificación	dos	RA	e	dos	RA	na	cualificación	global	%.	

	

Resultados	de	aprendizaxe	e	criterios	de	avaliación	(%)	

RA1.		Debuxa	esbozos	de	pezas	e	interpreta	a	simboloxía	específica,	aplicando	os	convencionalismos	

de	representación	correspondentes.	(9)	

CA1.1	-	Representáronse	a	man	alzada	vistas	de	pezas.	(14)	

CA1.2	-	Interpretáronse	as	vistas,	as	seccións	e	os	detalles	do	esbozo,	e	determinouse	a	información	

contida	neste.	(14)	

CA1.3	-	Utilizouse	a	simboloxía	específica	dos	elementos.	(14)	

CA1.4	-	Reflectíronse	as	cotas.	(14)	

CA1.5	-	Aplicáronse	as	especificacións	dimensionais	e	as	escalas	na	realización	do	esbozo.	(14)	

CA1.6	-	Realizouse	o	esbozo	con	orde	e	limpeza.	(15)	

CA1.7	-	Verificouse	que	as	medidas	do	esbozo	correspondan	coas	obtidas	no	proceso	de	medición	de	

pezas,	elementos	ou	transformacións	para	realizar.	(15)	

RA2.		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.	(18)	

CA2.1	-	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.	(11)	

CA2.2	-	Describiuse	o	funcionamento	dos	equipamentos	de	medida	en	relación	coas	medidas	que	

haxa	que	efectuar.	(11)	

CA2.3	-	Describíronse	os	sistemas	métrico	e	anglosaxón	de	medición,	e	interpretáronse	os	conceptos	

de	nonius	e	de	apreciación.	(11)	



	

	

	

	

CA2.4	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	efectuar	a	

medición	e	o	trazado	de	pezas.	(11)	

CA2.5	-	Realizáronse	cálculos	de	conversión	de	medidas	entre	o	sistema	métrico	decimal	e	o	

anglosaxón.	(11)	

CA2.6	-	Realizáronse	medidas	interiores,	exteriores	e	de	profundidade	cos	instrumentos	adecuados	e	

coa	precisión	esixida.	(11)	

CA2.7	-	Seleccionáronse	os	útiles	necesarios	para	realizar	o	trazado	das	pezas	e	efectuouse	a	súa	

preparación.	(11)	

CA2.8	-	Executouse	o	trazado	adecuadamente	e	con	precisión	para	a	realización	da	peza.	(11)	

CA2.9	-	Verificouse	que	as	medidas	de	trazado	correspondan	coas	dadas	no	esbozo	e	nos	planos.	(12)	

RA3.		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.	(18,64)	

CA3.1	-	Explicáronse	as	características	dos	materiais	metálicos	máis	usados	no	automóbil	(fundición,	

aceiros,	aliaxes	de	aluminio,	etc).	(14,59)	

CA3.2	-	Identificáronse	as	ferramentas	necesarias	para	a	realización	do	mecanizado.	(14,59)	

CA3.3	-	Clasificáronse	os	tipos	de	limas	atendendo	ao	seu	picado	e	á	súa	forma,	tendo	en	conta	o	

traballo	que	vaian	realizar.	(3,43)	

CA3.4	-	Seleccionáronse	as	follas	de	serra	tendo	en	conta	o	material	para	cortar.	(3)	

CA3.5	-	Determinouse	a	secuencia	de	operacións	necesarias.	(14,59)	

CA3.6	-	Relacionáronse	as	ferramentas	de	corte	con	desprendemento	de	labra	cos	materiais,	os	

acabamentos	e	as	formas	que	se	desexen.	(3)	

CA3.7	-	Estudáronse	e	interpretáronse	adecuadamente	os	esbozos	e	os	planos	para	executar		

a	peza.	(14,59)	

CA3.8	-	Déronselle	á	peza	as	dimensións	e	a	forma	estipuladas,	aplicando	as	técnicas	

correspondentes	(limadura,	corte,	etc.).	(14,59)	

CA3.9	-	Efectuouse	o	corte	de	chapa	con	tesoiras	previamente	seleccionadas	en	función		

dos	cortes.	(3)	

CA3.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	calidade	requiridos.	(14,59)	

RA4.		Rosca	pezas	exteriormente	e	interiormente,	para	o	que	executa	os	cálculos	e	as	operacións	

necesarias.	(7,2)	

CA4.1	-	Describiuse	o	proceso	de	tradeadura	e	os	parámetros	que	cumpra	axustar	nas	máquinas	

segundo	o	material	que	se	tradee.	(5,56)	

CA4.2	-	Calculouse	a	velocidade	da	broca	en	función	do	material	que	se	vaia	tradear	e	do	diámetro	

do	trade.	(5,56)	

CA4.3	-	Calculouse	o	diámetro	do	furado	para	efectuar	roscas	interiores.	(5,56)	

CA4.4	-	Axustáronse	os	parámetros	de	funcionamento	das	máquinas	tradeadoras.	(11,11)	

CA4.5	-	Executáronse	os	furados	nos	sitios	estipulados	e	efectuouse	a	lubricación	adecuada.	(5,56)	



	

	

	

	

CA4.6	-	Efectuouse	o	escareamento	tendo	en	conta	o	furado	e	o	elemento	para	embutir	nel.	(11,11)	

CA4.7	-	Seleccionouse	a	vara	tendo	en	conta	os	cálculos	efectuados	para	a	realización	do		

parafuso.	(11,11)	

CA4.8	-	Seguiuse	a	secuencia	correcta	nas	operacións	de	roscaxe	interior	e	exterior,	e	efectuouse	a	

lubricación	correspondente.	(11,11)	

CA4.9	-	Verificouse	que	as	dimensións	dos	elementos	roscados,	así	como	o	seu	paso,	sexan	as	

estipuladas.	(11,11)	

CA4.10	-	Respectáronse	os	criterios	de	seguridade	e	de	protección	ambiental.	(11,11)	

CA4.11	-	Describíronse	os	tipos	de	roscas	en	relación	cos	posibles	usos	no	automóbil.	(5,56)	

CA4.12	-	Relacionáronse	os	tipos	de	brocas	cos	materiais	que	haxa	que	tradear,	e	explicáronse	as	

partes	dunha	broca	(	ángulo	de	corte,	destalonamento,	etc.).	(5,56)	

RA5.		Realiza	unións	de	elementos	metálicos	mediante	soldadura	branda	e	describe	as	técnicas	

utilizadas	en	cada	caso.	(16,16)	

CA5.1	-	Describíronse	as	características	e	as	propiedades	da	soldadura	branda.	(3,47)	

CA5.2	-	Realizouse	a	preparación	da	zona	de	unión	e	elimináronse	os	residuos.	(14,85)	

CA5.3	-	Seleccionouse	o	material	de	achega	en	función	do	material	base	e	a	unión	que	haxa	que	

efectuar.	(14,85)	

CA5.4	-	Seleccionáronse	e	preparáronse	os	desoxidantes	adecuados	á	unión	que	se	pretenda	

efectuar.	(7,92)	

CA5.5	-	Seleccionáronse	os	medios	de	soldaxe	segundo	a	soldadura	que	se	vaia	efectuar.	(14,85)	

CA5.6	-	Efectuouse	o	acendido	de	soldadores	e	lampadiñas	respectando	os	criterios	de		

seguridade.	(10,4)	

CA5.7	-	Efectuouse	a	unión	e	o	recheo	de	elementos,	e	comprobouse	que	cumpran	as	características	

de	resistencia	e	homoxeneidade	requiridas.	(14,85)	

CA5.8	-	Describíronse	os	compoñentes	dos	equipamentos	de	soldadura	branda	e	mais	o	seu	

funcionamento.	(3,47)	

CA5.9	-	Conseguíronse	as	características	prescritas	nas	soldaduras	executadas.	(15,35)	

RA6.		Constrúe	pequenos	útiles	adaptados	ás	necesidades	do	traballo,	e	avalía	as	condicións	de	

manipulación	e	execución.	(31)	

CA6.1	-	Relacionouse	a	solución	construtiva	cos	materiais	e	os	medios	que	se	utilizaran.	(17,55)	

CA6.2	-	Xustificouse	a	solución	elixida.	(17,81)	

CA6.3	-	Propuxéronse	solucións	alternativas	aos	problemas	expostos.	(18,1)	

CA6.4	-	Aplicáronse	os	procesos	de	conformación	e	de	unión	adecuados	aos	materiais	utilizados	na	

fabricación	dos	útiles.	(10,87)	

CA6.5	-	Executáronse	secuenciadamente	os	procesos	necesarios	para	a	fabricación	do		

útil	ideado.	(12,68)	



	

	

	

	

CA6.6	-	Analizáronse	as	características	construtivas	e	de	seguridade	dos	útiles	fabricados	e	o	seu	uso	

nos	procesos	de	reparación,	para	conseguir	unha	maior	produtividade.	(23)	

	

	

	

	

 
 



	

	

	

	

	

2. Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	

Procedementos:	
	

Avaliación	contínua.	

(Puntuando	en	base	10	Puntos)	

Instrumentos:	
-Probas	escritas	(40%)	

-Probas	prácticas.	(60%)	

-Boletíns	 de	 exercicios	 colgados	 na	 aula	 virtual:	 (son	mínimos	 esixibles	 e	 por	

tanto	é	obrigatorio	a	súa	entrega	nas	datas	fixadas	para	tal	efecto).	

	

Considerarase	 un	 resultado	 positivo	 da	 avaliación,	 cando	 o	 alumno	 obteña	

unha	media	 aritmetica	 de	 5	 puntos	 ou	 superior	 sempre	 e	 cando	 supere	 o	 5	

tanto	na	parte	práctica	como	na	parte	teórica.	

 
(Os	 alumnos	 teñen	 que	 ter	 entregados	 todos	 os	 traballos	 colgados	 na	 aula	

virtual,	xa	que	de	o	contrario,	restaráselles	á	nota	correspondente	específicada	

neste	apartado:	

	

Puntuarán	 os	 boletíns	 de	 exercicios	 sobre	 a	 nota	 teórica	 final	 da	 terceira	

avaliación	ata	un	máximo	de	4	puntos	do	seguinte	xeito:		

	

Logo	de	facer	as	medias	ponderais	de	todos	os	boletíns	nos	cales	se	valorarán	

cunha	nota	porcentual	 igualitaria	para	 todos	os	mesmos,	o	 seu	valor	 final	 vai	

constar	 do	 40%	 da	 nota	 final	 trimestral	 correspondente	 á	 nota	 das	 probas	

escritas,	 ao	 cal,	 logo	 de	 obter	 a	 nota	 media	 de	 ese	 40%,	 se	 lle	 aplicarán	 as	

seguintes	valoracións	de	suma	ou	resta	á	nota	media	ponderal	da	mesma:	

	

Exemplo:	(20	boletíns	e	saca	de	media	ponderal	de	nota	en	todos	os	boletíns	un	

7,	polo	cal	o	alumno	tería	en	relación	ao	40%	da	nota,	unha	nota	base	de		2`8	

puntos	sobre	4,	a	eses	puntos	se	lles	suma	8	boletíns	ben	entregados	(+0,8)	e	se	

lle	resta	un	boletín	non	entregado	(-0,3),	polo	tanto	a	súa	nota	media	figura	en	

un	(3,3)	sobre	a	nota	máxima	teórica	que	sería	un	4.	

	

Aplicaranse	 as	 seguintes	 valoracións	 de	 suma	 ou	 resta	 á	 nota	 media	

ponderal	da	mesma	en	relación	aos	boletíns	de	exercicios:	

	

§ Restan	0,3	puntos	cada	boletín	de	exercicios	non	entregado.	

§ Restan	0,2	puntos	cada	boletín	copiado	por	outro	compañeiro	tanto	ao	

compañeiro	que	o	copiou	como	ao	que	lle	cedeu	o	boletín	para	copiar.	

§ Restan	 0,1	 puntos	 cada	 semana	 que	 pase	 sin	 entregar	 boletíns	 ata	 un	

máximo	de	0,2	puntos	que	equivale	a	2	semanas.	

§ Suma	0,1	puntos	cada	boletín	ben	realizado.	
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Para	as	probas	prácticas,	 tentarase	realizar	entre	 finais	de	maio	e	principios	de	

xuño	 aquelas	 que	 quedaron	 como	 non	 aptas	 nos	 trimestres	 anteriores	 en	

diferentes	 dias	 con	 grupos	 reducidos	 de	 alumnos	 respetando	 as	 instruccións	

pertinentes	en	relación	á	prevención	de	riscos	 laborais	nos	talleres	e	 tamén	en	

relación	ás	medidas	de	seguridade	necesarias	a	tomar	e	levar	a	cabo	debido	ao	

decreto	lei	de	estado	de	alarma	en	relación	ao	virus	covid-19.	

	

En	 caso	de	que	non	 se	nos	permita	a	 realización	das	prácticas,	 a	nota	práctica	

correspondente	 a	 este	 terceiro	 trimestre,	 será	 a	 media	 ponderal	 das	 notas	

prácticas	realizadas	entre	o	primeiro	e	segundo	trimestre.	

	

Aqueles	alumnos	que	teñan	algunha	avaliación	non	apta,	terían	que	presentarse	

á	proba	de	recuperación	extraordinaria	polo	cal	figurará	na	nota	correspondente	

á	 terceira	 avaliación	 unha	 nota	 inferior	 ao	 5	 ainda	 habendo	 superado	 dita	

terceira	 avaliación	 (pero	 non	 algunha	 das	 anteriores),	 xa	 que	 no	 programa	

informático	 do	 xade,	 non	 deixa	 modificar	 notas	 superiores	 ao	 5	 logo	 de	

establecelas	 na	 terceira	 avaliación	 para	 realmente	 meter	 a	 nota	 final,	 e	

posteriormente,	 logo	 da	 realización	 da	 proba	 pendente	 extraordinaria,	 se	 lle	

axustará	a	nota	real	correspondente.	

Avaliación	
extraordinaria	

Na	proba	de	avaliación	extraordinaria	para	o	alumnado	con	perda	de	dereito	á	

avaliación	 continua,	tamén	 poderán	 presentarse	 os	 alumnos	 con	 avaliacións	

suspensas.	

	

A	 	 convocatoria	 da	 realización	 da	 proba,	 farase	 coa	 antelación	 suficiente	 á	

avaliación	final	e	explicitarase	no	taboleiro	de	anuncios	do	centro	(si	se	permite	

o	 acceso	 previo),	 na	 páxina	 web	 oficial	 do	 centro	 e	 a	 través	 da	 mensaxería	

abalar.	

	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación:	
	

Proba	escrita	e	práctica	
	

Criterios	de	avaliación:	

	
Proba	 escrita:	 Farase	 unha	 proba	 escrita	 con	 dous	 apartados	 das	 partes	 non	

superadas	correspondentes	ao	primeiro	e	segundo	trimestre	(xa	que	o	terceiro	

trimeste	consta	da	repetición	e	reforzo	de	ambolos	dous	trimestres	previos),	na	

cal	o	alumno	escollerá	a	que	teña	pendente	ou	no	caso	da	totalidade,	as	duas.	

En	 caso	 de	 non	 permitir	 o	 acceso	 ao	 centro	 para	 a	 realización	 da	 proba,	 o	

alumno	 fará	 a	 proba	 escrita	 ou	 oral	 telemáticamente	 co	 profesor	 e	 baixo	 as	

medidas	de	seguridade	necesarias	de	supervisión	 telemática	do	profesor	para	

que	 o	 alumno	 non	 poida	 copiar	 ou	 conseguir	 información	 de	 terceiros	 ou	 a	

través	de	internet	para	a	realización	da	proba.	

	

Proba	 práctica:	 Farase	 unha	 proba	 práctica	 no	 taller	 do	 centro	 para	 cada	

trimestre	 non	 superado	 (podendo	 ser	 unha	 proba	 de	 dificultade	 media	 ou	

varias	probas	de	dificultade	baixa	para	cada	trimestre	sempre	relacionadas	cos	

mínimos	 esixibles)	 en	 caso	 de	 que	 se	 permita	 o	 acceso	 ao	 centro.	 Aqueles	
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alumnos	que	tivesen	algún	trimestre	non	apto	por	non	aprobar	a	teoría	pero	si	

habendo	superado	a	práctica,	quedarán	exentos	da	realización	da	práctica	que	

tivesen	 apta	 conservándolles	 a	 nota	 práctica	 media	 que	 conseguisen	

previamente.		

	

	

Si	 non	 se	 da	 a	 condición	 de	 poder	 realizar	 as	 probas	 prácticas	 no	 taller,	

tomarase	 como	 referencia	 a	media	 ponderal	 de	 as	 notas	 prácticas	 de	 ambos	

trimestres	para	aquel	alumnado	que	coa	suma	de	esa	media	ponderal	práctica,	

lle	 sexa	 suficiente	 para	 xunto	 coa	 nota	 teórica	 acadada	 na	 avaliación	

extraordinaria,	superar	o	módulo.		

	

Si	 de	 todas	 formas	 ainda	 habendo	 extinguido	 todalas	 posibilidades	

anteriormente	citadas,	a	nota	media	ponderal	final	da	avaliación	extraordinaria	

non	é	positiva,	e	como	excepcionalidade	única	debido	á	continuidade	do	estado	

de	alarma	e	de	que	haxa	orde	de	que	non	se	pode	realizar	presencialmente	as	

probas	 prácticas	 por	 instruccións	 da	 consellería	 debido	 ao	 estado	 de	 alarma,	

realizarase	unha	proba	escrita	 	ben	sexa	presencialmente	ou	telemáticamente	

sobre	 os	 procesos	 de	 desmontaxe,	 montaxe	 e	 reparación	 que	 se	 efectuaron	

como	prácticas	na	aula	taller.	

	

As	probas	versaran	sobre	as	duas	avaliacións	co	seguinte	peso:	

	
1º	avaliación:	50%	
-Parte	teórica:	20%	mínino	esixido	para	a	media	(10%)	

-Parte	práctica:30%	mínimo	esixido	para	a	media	(15%)	

	

2º	avaliación:	50%	
-Parte	teórica:	20%	mínimo	esixido	para	a	media	(10%)	

-Parte	práctica:	30%	mínimo	esixido	para	a	media	(15%)	

	

Criterios	de	cualificación:	
A	 nota,	 resultará	 da	 media	 aritmetica	 de	 todas	 as	 probas	 das	 avaliacións	

realizadas,	sempre	e	cando	sexan	positivas	e	ten	que	ser	igual	ou	superior	a	5	

puntos	 para	 o	 aprobado.	 (Redondearase	 ata	 0,5.	 Exemplo	 puntuación	 de	 5,4	

puntos,	a	nota	sería	5,	e	unha	de	5,6	a	nota	sería	6)	

	

	

Cualificación	
final	

	

A	 nota	 final	 do	módulo,	 resultará	 da	media	 aritmetica	 de	 todas	 as	 probas	de	

avaliacións	 parciais	 realizadas,	 sempre	 e	 cando	 sexan	 positivas	 e	 ten	 que	 ser	

igual	ou	superior	a	5	puntos	para	o	aprobado.	(Redondearase	ata	0,5.	Exemplo	

puntuación	de	5,4	puntos	a	nota	sería	5,	e	unha	de	5,6,	a	nota	sería	6)	

Alumnado	de	
materia	

pendente	e	

Criterios	de	avaliación:	
As	probas	versaran	sobre	a	totalidade	da	materia	 impartida	previa	ao	decreto	

de	estado	de	alarma	que	corresponde	ao	temario	teórico	e	práctico	da	primeira	

e	segunda	avaliación	ata	a	data	do	12/03/2020.	
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(Probas	libres)	 	

Criterios	de	cualificación:	
A	nota,	resultará	da	media	aritmetica	de	todas	as	probas	realizadas,	sempre	e	

cando	 sexan	 positivas	 e	 ten	 que	 ser	 igual	 ou	 superior	 a	 5	 puntos	 para	 o	

aprobado.	(Redondeo	ata	0,5.	Exemplo,	puntuación	de	5,4	puntos,	a	nota	sería	

5	e	unha	de	5,6	a	nota	sería	6)	

Procedementos	e	instrumentos	de	avaliación:	
Proba	escrita	coincidentes	nas	datas	coas	avaliación	ordinarias.	
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3. Metodoloxía	e	actividades	do	3º	trimestre	(recuperación,	repaso,	reforzo,	
e	no	seu	caso,	ampliación) 

Actividades	

-Repaso	do	 libro	de	 texto	en	 formato	 físico	ou	dixital	 adquirido	ao	

principio	de	curso	para	o	seguimento	e	estudo	dos	exercicios.	

-Repaso	e	reforzo	dos	temas	correspondentes	á	primeira	e	segunda	

avaliación.	

-Probas	semanais	en	formato	electrónico	colgadas	na	aula	virtual	e	

avaliadas	continuamente.	

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade)	

Comunicación	mediante	correo	electrónico	e	abalar.	

Comunicación	 semanal	 previa	 ao	 alumnado	 dos	 boletíns	 de	

exercicios	a	 través	de	abalar	e	a	 través	do	google	drive	colgado	na	

páxina	web	oficial	do	centro.	

Creación	de	unha	clase	virtual	na	propia	aula	virtual	do	centro	donde	

se	colgan	os	boletíns	de	exercicios	correspondentes	a	cada	semana.	

Creación	de	un	foro	de	dúbidas	na	propia	aula	virtual.	

Asesoramento	e	aclaración	de	dúbidas	por	correo	electrónico	e	foro	

de	dúbidas	da	aula	virtual.	

Entrega	de	tarefas	do	alumnado	ao	profesor	por	correo	electrónico	

adaptándose	 a	 tres	 tipos	 de	 formatos	 (pdf,	 word	 ou	 en	 caso	 de	

carecer	 de	 algún	 medio	 ou	 aplicación	 tic	 “formato	 foto	 jpg”	 do	

propio	boletín	de	exercicios	elaborado	a	man).	

	

Materiais	e	recursos	

-Libro	dixital	con	licenza	para	o	profesor.	

-Libro	físico,	dixital	ou	apuntes	para	o	alumnado.	

-Ordenador	portátil	persoal.	

-Conexión	a	internet	persoal.	

-Apuntes	propios.	

-Canal	de	internet	para	conferencias	virtuais.	

-Aula	virtual	do	centro.	

-Páxina	web	oficial	do	centro.	

-Correo	electrónico	persoal.	

-Canle	de	mensaxería	abalar.	

-Vehículos	de	prácticas	nos	talleres.	

-Utillaxe	de	prácticas	nos	talleres.	

-Maquinaria	de	traballo	de	apoio	para	a	realización	de	prácticas	nos	

talleres.	

-Funda,	 botas	 de	 seguridade	 e	 EPI´s	 esixidos	 para	 traballar	 en	

condicións	seguras	nun	taller.	
 

 
	



	

	

	

ADAPTACIÓN	DA	

PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	

CURSO	2019/2020	

PÁXINA	28	DE	29	 CENTRO:IES	DE	VILALONGA	

CURSO:	1º	CM	DE	ELECT.	DE	VEH.	

MATERIA:SIST.	DE	CARGA	E	ARRAN.:	
	

	 	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

ADAPTACIÓN	DA	

PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	

CURSO	2019/2020	

PÁXINA	29	DE	29	 CENTRO:IES	DE	VILALONGA	

CURSO:	1º	CM	DE	ELECT.	DE	VEH.	

MATERIA:SIST.	DE	CARGA	E	ARRAN.:	
	

	 	

	

	
	

	

4. Información	e	publicidade	

Información	ao	
alumnado	e	ás	

familias	

-Correo	electrónico.	

-Abalar.	

-Páxina	web	do	centro.	

-Taboleiro	de	anuncios.	

-Aula	virtual	do	centro.	

Publicidade	
Publicación	obrigatoria	na	páxina	web	do	centro.	

Taboleiro	de	anuncios.	

Abalar.	

 
 

 

 

	


