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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,	 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	5	e	6	da	programación	didáctica,	habendo	
impartido	162	sesións	presenciais	 (65`06%	de	sesións	totais	da	materia)	das	cales	o	módulo	consta	de	un	total	de	249	sesións	de	50	min	
cada	unha	previstas	que	ten	o	módulo	polo	cal	se	complementa	cun	(34,94%	de	sesións	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	ou	subcriterios	de	avaliación	(acadados	

durante	a	primeira	e	segunda	avaliación).	

	

Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

	

UD1.		Os	vehículos	e	os	seus	elementos	amovibles		
	

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

non		

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

non		

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

si	(	identificación	dos	riscos)		

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

si	(	emprego	correcto	dos	
EPI¿s)		

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

si	(	identificación	dos	
residuos)		

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

si	(almacenaxe	dos	
residuos)		

UD2.		Unións	desmontables	atornilladas		
	

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

non		

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

si	(realización	con	destreza	
a	substitución	de	
elementos)		

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

si	(	operar	de	maneira	
ordenada)		

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

non		



	
	
	

	

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

non		

UD3.		Unións	grapadas,	remachadas	e	pegadas		
	

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

non		

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

non		

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

si	(	aplicación	adecuada	de	
elementos	de	union)		

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

non		

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

non		

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

si	(	realización	con	destreza	
a	operación)		

UD4.		Desmontaxe	e	montaxe	de	elementos	amovibles		
	

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

si	(	comprobacións)		

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

non		

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

si	(	seguridade	persoal	e	
ambiental)		

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

si	(emprego	correcto	de	
equipos)		

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

non		

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

si	(orde	e	limpeza	)		

	

	

	



	
	
	

	

	

	

Criterios	ou	subcriterios	de	avaliación	(non	

acadados	debido	ás	instruccións		de	non	avanzar		

temario	correspondente	á	terceira	avaliación).	

	

	

Nivel	de	logro	do	mínimo	exixible	

	

UD5.		Mecanismos	de	peche	e	elevación		
	

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

non		

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

si	(	desmontaxe	con	
precaución)		

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

non		

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

non		

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

si	(orden,	precisión	e	
seguridade)		

UD6.		Lunas	do	vehículo		
	

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

non		

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

si	(destreza	na	
desmontaxe	e	montaxe)		

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

si	(	elección	de	
procedemento	e	
ferramenta	adecuada)		

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

si	(destreza	no	
despegado)		

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

non		

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

si	(	limpeza	das	zonas	en	
contacto)		



	
	
	

	

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

non		

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

si	(	colocación	
homoxénea)		

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

non		

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

non		

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

si	(orde	e	precisión)		

CA4.2	-	Identificáronse	os	riscos	ambientais	asociados	ao	proceso		 non		

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

si	(seguridade	e	EPI¿s)		

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

si	(	emprego	correcto	de	
equipos)		

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

si	(xestion	de	residuos)		

	

	

Peso	dos	CA	na	cualificación	das	UD	e	das	UD	na	cualificación	global	%.	



	
	
	

	

Unidades	didácticas	e	criterios	de	avaliación	seguidos	na	primeira	e	segunda	avaliación.	

UD1.		Os	vehículos	e	os	seus	elementos	amovibles		(16)	

CA1.1	-	Relacionáronse	os	tipos	de	materiais	de	carrozaría	(aceiro,	aluminio	plástico,	etc.)	coa	técnica	de		

unión	utilizada		(15)	

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

utilizados		(15)	

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

das	máquinas	que	se	vaian	manexar		(15)	

CA4.4	-	Empregáronse	correctamente	os	equipamentos	de	protección	individual	nas	actividades		(20)	

CA4.5	-	Identificáronse	os	residuos	producidos	nas	actividades	realizadas	no	taller	de	preparación	de	superficies,	

	e	depositáronse	nos	seus	contedores	específicos	(15)	

CA4.6	-	Almacenáronse	convenientemente	os	residuos	e	preparáronse	para	a	súa	posterior	recollida		(20)	

UD2.		Unións	desmontables	atornilladas		(16)	

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

características	estruturais		(20)	

CA1.4	-	Realizouse	con	destreza	a	substitución	de	elementos	amovibles	exteriores	da	carrozaría	coas	ferramentas	e	cos	
utensilios	propios	para	cada	caso,	e	xustificouse	a	técnica	utilizada		(20)	

CA1.7	-	Operouse	ordenadamente,	con	pulcritude,	precisión	e	seguridade,	aplicando	os	procedementos	e	as		

técnicas	adecuadas		(20)	

CA1.8	-	Igualouse	a	peza	substituída	coas	pezas	adxacentes	mantendo	as	cotas	establecidas	por	fábrica		(20)	

CA1.9	-	Comprobouse	a	calidade	do	traballo	realizado	e	corrixíronse	as	anomalías	detectadas		(20)	

UD3.		Unións	grapadas,	remachadas	e	pegadas		(17)	

CA2.1	-	Relacionouse	o	tipo	de	gornecemento	coa	posición	e	os	elementos	que	protexe		(16)	

CA2.2	-	Relacionáronse	todos	os	elementos	que	se	fixan	sobre	o	gornecemento	co	seu	funcionamento	básico	e		

a	súa	unión	a	este	(16)	

CA2.3	-	Realizáronse	operacións	de	desmontaxe	de	gornecementos	aplicando	os	elementos	de	unión		

adecuados	(roscaxe,	grampaxe,	pegado,	etc.)	e	seguindo	as	normas	establecidas	por	fábrica		(17)	

CA2.4	-	Relacionáronse	os	equipamentos,	os	utensilios	e	as	ferramentas	coa	súa	función	e	coas	súas	prestacións		

no	proceso	de	desmontaxe	de	gornecementos		(17)	

CA2.5	-	Desmontouse	ou	substituíuse	a	lámina	impermeabilizante	e	as	placas	insonorizantes	da	porta	coa		

precaución	requirida	e	segundo	as	normas	establecidas	por	fábrica		(17)	

CA3.4	-	Realizouse	con	destreza	o	despegamento	de	elementos	adheridos	ao	cristal	(espello	retrovisor,	sensores,	

	etc.)	(17)	

UD4.		Desmontaxe	e	montaxe	de	elementos	amovibles		17	

CA1.5	-	Comprobouse	que	a	peza	que	se	vaia	substituír	garde	as	mesmas	características	estruturais	e	metrolóxicas		 16	

CA1.6	-	Realizouse	a	substitución	de	accesorios	básicos	do	automóbil,	aplicando	os	pares	de	aperto	establecidos	e	segundo	
as	recomendacións	de	fábrica		 16	

CA4.3	-	Aplicáronse	en	todo	o	desenvolvemento	do	proceso	as	normas	de	seguridade	persoal	e	ambiental		 17	

%	



	
	
	

	

Unidades	didácticas	e	criterios	de	avaliación	(non	acadados	da	terceira	

avaliación)	debido	ás	instruccións	dadas	de	non	dar	temario	correspondente	

á	terceira	avaliación.%	

 
UD5.		Mecanismos	de	peche	e	elevación		(17)	

CA2.6	-	Relacionouse	o	tipo	de	pechamento	(mecánico,	eléctrico,	pneumático,	etc.)	coas	súas	características,	cos	
elementos	que	o	compoñen	e	coa	súa	situación	no	vehículo		(20)	

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

establecidas	por	fábrica		(20)	

CA2.8	-	Realizouse	a	desmontaxe	do	elevador	de	cristais	identificando	o	tipo	de	mecanismo	de	accionamento,		

as	súas	características	construtivas	e	as	precaucións	que	haxa	que	ter	en	conta	á	hora	de	montar	o	cristal	(20)	

CA2.9	-	Executouse	a	fixación	do	cristal	segundo	as	especificacións	de	fábrica	e	de	xeito	que	se	asegure	a	calidade	de	
funcionamento		(20)	

CA2.10	-	Operouse	ordenadamente,	con	pulcritude,	precisión	e	seguridade,	aplicando	as	técnicas	e	os		

procedementos	adecuados		(20)	

UD6.		Lunas	do	vehículo	(17)	

CA3.1	-	Relacionouse	o	tipo	de	cristal	montado	no	vehículo	co	seu	tipo	de	ancoraxe	ou	mediante	a	serigrafía	
correspondente	ao	datos	de	homologación,	describindo	as	súas	características	principais		(5)	

CA3.2	-	Realizouse	con	destreza	o	proceso	de	desmontaxe	e	montaxe	de	cristais	calzados,	segundo	os		

procedementos	establecidos	e	en	condicións	de	seguridade		(5)	

CA3.3	-	Realizouse	con	habilidade	o	proceso	de	desmontaxe	dos	cristais	pegados,	elixindo	os	procedementos		

adecuados	e	a	ferramenta	máis	conveniente		(5)	

CA3.4	-	Realizouse	con	destreza	o	despegamento	de	elementos	adheridos	ao	cristal	(espello	retrovisor,	

	sensores,	etc.)	(6)	

CA3.5	-	Relacionáronse	os	elementos	construtivos	coas	técnicas	de	desmontaxe	empregadas	(coitelo	térmico,		

corda	de	piano,	etc.)	(4)	

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

CA3.7	-	Seleccionáronse	os	produtos	adecuados	segundo	os	materiais	que	se	vaian	unir,	tendo	en	conta	as		

características	de	cada	un	e	segundo	as	especificacións	prescritas	por	fábrica		(4)	

CA3.8	-	Colocouse	o	cristal	sobre	o	marco	do	vehículo,	gardando	a	homoxeneidade	cos	elementos	adxacentes	e		

segundo	as	cotas	especificadas	por	fábrica	(5)	

CA3.9	-	Realizouse	a	reparación	de	cristais	laminados,	identificando	o	tipo	de	dano	que	cumpra	reparar,	

	utilizando	as	resinas	adecuadas	e	seguindo	os	procedementos	prescritos,	asegurando	unha	reparación	de		

4 



	
	
	

	

calidade	(5)	

CA3.10	-	Comprobouse	a	calidade	da	reparación	e	corrixíronse	as	anomalías	detectadas		(5)	

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

adecuados		(10)	

CA4.2	-	Identificáronse	os	riscos	ambientais	asociados	ao	proceso		(10)	

CA4.3	-	Aplicáronse	en	todo	o	desenvolvemento	do	proceso	as	normas	de	seguridade	persoal	e	ambiental		(10)	

CA4.4	-	Empregáronse	correctamente	os	equipamentos	de	protección	individual	nas	actividades		(10)	

CA4.5	-	Identificáronse	os	residuos	producidos	nas	actividades	realizadas	no	taller	de	preparación	de	superficies,	e	
depositáronse	nos	seus	contedores	específicos		(10)	
	
	

Peso	dos	CA	na	cualificación	dos	RA	e	dos	RA	na	cualificación	global	%.	
	
Resultados	de	aprendizaxe	e	criterios	de	avaliación		 %	

RA1.		Substitúe	as	pezas	exteriores	e	os	accesorios	básicos	do	vehículo,	tendo	en	conta	a	relación	entre	o	material	
extraído	e	o	seu	sistema	de	unión	e	posición		(26,24)	

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

utilizada		(9,15)	

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

utilizados		(9,15)	

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

características	estruturais		(12,2)	

CA1.4	-	Realizouse	con	destreza	a	substitución	de	elementos	amovibles	exteriores	da	carrozaría	coas	

	ferramentas	e	cos	utensilios	propios	para	cada	caso,	e	xustificouse	a	técnica	utilizada		(12,2)	

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

metrolóxicas		(10,37)	

CA1.6	-	Realizouse	a	substitución	de	accesorios	básicos	do	automóbil,	aplicando	os	pares	de	aperto	establecidos	e	
segundo	as	recomendacións	de	fábrica		(10,37)	

CA1.7	-	Operouse	ordenadamente,	con	pulcritude,	precisión	e	seguridade,	aplicando	os	procedementos	e	as		

técnicas	adecuadas		(12,2)	

CA1.8	-	Igualouse	a	peza	substituída	coas	pezas	adxacentes	mantendo	as	cotas	establecidas	por	fábrica	(12,2)	

CA1.9	-	Comprobouse	a	calidade	do	traballo	realizado	e	corrixíronse	as	anomalías	detectadas		 (12,2)	

RA2.		Realiza	operacións	básicas	de	desmontaxe	e	montaxe	de	gornecementos	e	do	conxunto	de	pechamento	e		

elevación	de	cristais,	tendo	en	conta	a	relación	entre	a	funcionalidade	dos	elementos	e	as	especificacións	de		

fábrica		(31,11)	



	
	
	

	

CA2.1	-	Relacionouse	o	tipo	de	gornecemento	coa	posición	e	os	elementos	que	protexe	(8,74)	

CA2.2	-	Relacionáronse	todos	os	elementos	que	se	fixan	sobre	o	gornecemento	co	seu	funcionamento	básico	e	a		

súa	unión	a	este	(8,74)	

CA2.3	-	Realizáronse	operacións	de	desmontaxe	de	gornecementos	aplicando	os	elementos	de	unión	adecuados		

(roscaxe,	grampaxe,	pegado,	etc.)	e	seguindo	as	normas	establecidas	por	fábrica	(9,29)	

CA2.4	-	Relacionáronse	os	equipamentos,	os	utensilios	e	as	ferramentas	coa	súa	función	e	coas	súas	prestacións		

no	proceso	de	desmontaxe	de	gornecementos		(9,29)	

CA2.5	-	Desmontouse	ou	substituíuse	a	lámina	impermeabilizante	e	as	placas	insonorizantes	da	porta	coa		

precaución	requirida	e	segundo	as	normas	establecidas	por	fábrica	(9,29)	

CA2.6	-	Relacionouse	o	tipo	de	pechamento	(mecánico,	eléctrico,	pneumático,	etc.)	coas	súas	características,	cos	
elementos	que	o	compoñen	e	coa	súa	situación	no	vehículo	(10,93)	

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

	establecidas	por	fábrica	(10,93)	

CA2.8	-	Realizouse	a	desmontaxe	do	elevador	de	cristais	identificando	o	tipo	de	mecanismo	de	accionamento,		

as	súas	características	construtivas	e	as	precaucións	que	haxa	que	ter	en	conta	á	hora	de	montar	o	cristal	(10,93)	

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

	de	funcionamento	(10,93)	

CA2.10	-	Operouse	ordenadamente,	con	pulcritude,	precisión	e	seguridade,	aplicando	as	técnicas	e	os		

procedementos	adecuados	(10,93)	

RA3.		Repara	e	substitúe	cristais	pegados	ou	calzados	no	vehículo,	aplicando	o	proceso	adecuado	e	as	instrucións	
especificas	de	fábrica		 (13,09)	

CA3.1	-	Relacionouse	o	tipo	de	cristal	montado	no	vehículo	co	seu	tipo	de	ancoraxe	ou	mediante	a	serigrafía	
correspondente	ao	datos	de	homologación,	describindo	as	súas	características	principais	(6,49)	

CA3.2	-	Realizouse	con	destreza	o	proceso	de	desmontaxe	e	montaxe	de	cristais	calzados,	segundo	os		

procedementos	establecidos	e	en	condicións	de	seguridade	(6,49)	

CA3.3	-	Realizouse	con	habilidade	o	proceso	de	desmontaxe	dos	cristais	pegados,	elixindo	os	procedementos		

adecuados	e	a	ferramenta	máis	conveniente	(6,49)	

CA3.4	-	Realizouse	con	destreza	o	despegamento	de	elementos	adheridos	ao	cristal	(espello	retrovisor,	sensores,		

etc.)	(29,87)	

CA3.5	-	Relacionáronse	os	elementos	construtivos	coas	técnicas	de	desmontaxe	empregadas	(coitelo	térmico,		

corda	de	piano,	etc.)	(5,19)	

CA3.6	-	Limpáronse	adecuadamente	e	cos	medios	estipulados	as	zonas	que	vaian	estar	en	contacto,	e	aplicáronse	os	
produtos	de	imprimación	convenientes	para	obter	a	calidade	prescrita		(7,79)	

CA3.7	-	Seleccionáronse	os	produtos	adecuados	segundo	os	materiais	que	se	vaian	unir,	tendo	en	conta	as		



	
	
	

	

características	de	cada	un	e	segundo	as	especificacións	prescritas	por	fábrica		 (5,19)	

CA3.8	-	Colocouse	o	cristal	sobre	o	marco	do	vehículo,	gardando	a	homoxeneidade	cos	elementos	adxacentes	e		

segundo	as	cotas	especificadas	por	fábrica	(6,49)	

CA3.9	-	Realizouse	a	reparación	de	cristais	laminados,	identificando	o	tipo	de	dano	que	cumpra	reparar,		

utilizando	as	resinas	adecuadas	e	seguindo	os	procedementos	prescritos,	asegurando	unha	reparación	de		

calidade	(6,49)	

CA3.10	-	Comprobouse	a	calidade	da	reparación	e	corrixíronse	as	anomalías	detectadas	(6,49)	

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

adecuados	(12,99)	

RA4.		Realiza	as	tarefas	en	condicións	de	seguridade,	identificando	os	posibles	riscos	para	a	saúde	e	o	ambiente,	

	utilizando	os	equipamentos	de	protección	individual	e	aplicando	o	procedemento	de	recollida	de	residuos		

adecuado	(29,56)	

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

máquinas	que	se	vaian	manexar	(8,12)	

CA4.2	-	Identificáronse	os	riscos	ambientais	asociados	ao	proceso	(5,75)	

CA4.3	-	Aplicáronse	en	todo	o	desenvolvemento	do	proceso	as	normas	de	seguridade	persoal	e	ambiental	(15,53)	

CA4.4	-	Empregáronse	correctamente	os	equipamentos	de	protección	individual	nas	actividades	(26,35)	

CA4.5	-	Identificáronse	os	residuos	producidos	nas	actividades	realizadas	no	taller	de	preparación	de	superficies,	

	e	depositáronse	nos	seus	contedores	específicos	(23,65)	

CA4.6	-	Almacenáronse	convenientemente	os	residuos	e	preparáronse	para	a	súa	posterior	recollida	(10,83)	

CA4.7	-	Mantívose	a	área	de	traballo	co	grao	apropiado	de	orde,	seguridade	e	limpeza		 (9,78)	
	

	



	
	

	

	

	

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	 prácticos	 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	

(Probas	libres)	

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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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	17	DE	18	 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	18	DE	18	 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.	

 
 

 

 

	


