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1. Identificación da programación

Centro educativo 

Código Centro 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo

ENA Enerxía e Auga CMENA01

Código 
MP/UF 

Nome 

MP1562 Técnicas de mecanizado e unión

Profesorado asignado ao módulo ÉLIDA PEREIRO LÓPEZ

 
 
 
 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis

Aquela parte do alumnado que non aprobou o módulo, deberá realizar actividades 
de recuperación de aprendizaxes. O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou 
superior nestas actividades, para poder aprobar o módulo. O procedemento de 
cálculo da cualificación final ser
durante os dous primeiros trimestres e a cualificación obtida das actividades 
desenvolvidas desde a declaración do estado de alarma; ou a cualificación obtida 
destas actividades realizadas durante o último 
superada ningunha das dúas avaliacións previas.

Estas actividades tratarán dos contidos 
referencia os seguintes mínimos exixíbeis:

o Realizáronse medicións co instr
o Executáronse as operacións de trazado axustándose aos planos previamente 

elaborados. 
o Efectuáronse cortes, curvaturas, deformacións e roscas en tubaxes coa calidade 

requirida. 
o Realizáronse as tarefas e entregá
o Actuouse no traballo de xeito responsable, de forma ordenada e metódica; e 

cumpríronse os obxectivos.
o Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas med

das de seguridade e protección persoal requiridas.
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Identificación da programación 

Concello 

CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 

Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo 

CMENA01 Redes e estacións de tratamento de 
augas 

Curso Sesións 
semanais 

mecanizado e unión 1º 6 

ÉLIDA PEREIRO LÓPEZ 

Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis

alumnado que non aprobou o módulo, deberá realizar actividades 
de recuperación de aprendizaxes. O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou 
superior nestas actividades, para poder aprobar o módulo. O procedemento de 
cálculo da cualificación final será a media da cualificación da avaliación aprobada 
durante os dous primeiros trimestres e a cualificación obtida das actividades 
desenvolvidas desde a declaración do estado de alarma; ou a cualificación obtida 
destas actividades realizadas durante o último trimestre do curso, por non ter 
superada ningunha das dúas avaliacións previas. 

Estas actividades tratarán dos contidos que non foron superados
referencia os seguintes mínimos exixíbeis: 

Realizáronse medicións co instrumento adecuado e a precisión es
Executáronse as operacións de trazado axustándose aos planos previamente 

Efectuáronse cortes, curvaturas, deformacións e roscas en tubaxes coa calidade 

ealizáronse as tarefas e entregáronse en forma e prazo. 
o traballo de xeito responsable, de forma ordenada e metódica; e 

cumpríronse os obxectivos. 
Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas med
das de seguridade e protección persoal requiridas. 
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Ano académico 

2019/2020 

Grao Réxime 

Redes e estacións de tratamento de Ciclos forma-
tivos de grao 
medio 

Réxime 
de Adul-
tos -dual 

Horas anuais Sesións 
anuais 

133 133 

Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis 

alumnado que non aprobou o módulo, deberá realizar actividades 
de recuperación de aprendizaxes. O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou 
superior nestas actividades, para poder aprobar o módulo. O procedemento de 

da cualificación da avaliación aprobada 
durante os dous primeiros trimestres e a cualificación obtida das actividades 
desenvolvidas desde a declaración do estado de alarma; ou a cualificación obtida 

trimestre do curso, por non ter 

que non foron superados e terán como 

sión esixida. 
Executáronse as operacións de trazado axustándose aos planos previamente 

Efectuáronse cortes, curvaturas, deformacións e roscas en tubaxes coa calidade 

o traballo de xeito responsable, de forma ordenada e metódica; e 

Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medi-



 
 

 

 

o Identificáronse os materiais usados nas
o Identificáronse as propiedades dos materiais usados nas instalacións de auga.
o Describíronse as características dos materiais das tubaxes e dos equipamentos 

empregados. 
o Describiuse o efecto das condicións do medio sobre os elementos d
o Describíronse procedementos e técnicas de protección de tubaxes e equipame

tos. 
o Propuxéronse medidas adecuadas para protexer da corrosión e da oxidación as 

tubaxes e os equipamentos empregados.
o Utilizáronse os sistemas para suxeición de tuba
o Enumeráronse os sistemas de unión non soldada empregados nas tubaxes e 

nos equipamentos. 
o Relacionáronse os tipos de unión non soldada coas tubaxes e os equipamentos, 

segundo a súa natureza e a súa xeometría.
o Efectuáronse unións tipo enc

roscaxe, embridado, pegado e rañurado.
o Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos mat

riais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.
o Describíronse os elementos de segurid

protección individual que se deben empregar nas operacións de
o Mecanizado. 
o Realizáronse as operacións de mecanizado respectando as normas de segur

dade. 
o Identificouse o tipo de soldadura en función dos materiais para 
o Determinouse a secuencia de operacións que cómpre realizar.
o Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

da operación. 
o Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os 

que se vai soldar. 
o Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas funcións e os 

materiais para soldar.
o Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as dime

sións dos materiais, e tendo en conta o procedemento de soldaxe.
o Realizouse a unión 

proceso 
o Operouse con autonomía nas actividades propostas.
o Relacionáronse os diversos tipos de unión soldada coas tubaxes e os equip

mentos, segundo as súas características.
o Describíronse os equipament
o Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

da operación. 
o Respectáronse os tempos previstos para o proceso.

Estes mínimos exixibles pasan a ser competencias imprescindib
desenvolver o alumnado para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 
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Identificáronse os materiais usados nas instalacións de auga.
Identificáronse as propiedades dos materiais usados nas instalacións de auga.
Describíronse as características dos materiais das tubaxes e dos equipamentos 

Describiuse o efecto das condicións do medio sobre os elementos d
Describíronse procedementos e técnicas de protección de tubaxes e equipame

Propuxéronse medidas adecuadas para protexer da corrosión e da oxidación as 
tubaxes e os equipamentos empregados. 
Utilizáronse os sistemas para suxeición de tubaxes e equipamentos.
Enumeráronse os sistemas de unión non soldada empregados nas tubaxes e 

Relacionáronse os tipos de unión non soldada coas tubaxes e os equipamentos, 
segundo a súa natureza e a súa xeometría. 
Efectuáronse unións tipo enchufe – campá, xunta mecánica, aro de compresión, 
roscaxe, embridado, pegado e rañurado. 
Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos mat
riais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas. 
Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de 
protección individual que se deben empregar nas operacións de

Realizáronse as operacións de mecanizado respectando as normas de segur

Identificouse o tipo de soldadura en función dos materiais para 
Determinouse a secuencia de operacións que cómpre realizar.
Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os 

eccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas funcións e os 
materiais para soldar. 
Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as dime
sións dos materiais, e tendo en conta o procedemento de soldaxe.

 aplicando adecuadamente a técnica de soldaxe durante o 

Operouse con autonomía nas actividades propostas. 
Relacionáronse os diversos tipos de unión soldada coas tubaxes e os equip
mentos, segundo as súas características. 
Describíronse os equipamentos e os produtos que interveñen na soldadura.
Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

Respectáronse os tempos previstos para o proceso. 

s mínimos exixibles pasan a ser competencias imprescindib
o para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 
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instalacións de auga. 
Identificáronse as propiedades dos materiais usados nas instalacións de auga. 
Describíronse as características dos materiais das tubaxes e dos equipamentos 

Describiuse o efecto das condicións do medio sobre os elementos da instalación. 
Describíronse procedementos e técnicas de protección de tubaxes e equipamen-

Propuxéronse medidas adecuadas para protexer da corrosión e da oxidación as 

xes e equipamentos. 
Enumeráronse os sistemas de unión non soldada empregados nas tubaxes e 

Relacionáronse os tipos de unión non soldada coas tubaxes e os equipamentos, 

campá, xunta mecánica, aro de compresión, 

Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos mate-

ade das máquinas e os equipamentos de 
protección individual que se deben empregar nas operacións de 

Realizáronse as operacións de mecanizado respectando as normas de seguri-

Identificouse o tipo de soldadura en función dos materiais para unir. 
Determinouse a secuencia de operacións que cómpre realizar. 
Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais sobre os 

eccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as súas funcións e os 

Preparáronse os bordos e as superficies segundo as características e as dimen-
sións dos materiais, e tendo en conta o procedemento de soldaxe. 

aplicando adecuadamente a técnica de soldaxe durante o 

Relacionáronse os diversos tipos de unión soldada coas tubaxes e os equipa-

os e os produtos que interveñen na soldadura. 
Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos en función das características 

s mínimos exixibles pasan a ser competencias imprescindibéis que deberá 
o para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 



 
 

 

 

competencias imprescindib
dous primeiros trimestres, dado que no 3º trimestre 
actividade profesionalizadora na

O módulo estará superado cando 
puntos, como resultado do cálculo da
maneira, a cualificación non pode ser inferior á
de abril. 

As cualificacións serán calculadas para cada unha das dúas avaliacións tendo en 
conta as actividades de recuperación de aprendizaxes que aparece
“Procedementos de avaliación”. Estas actividades 
serán desenvolvidas mediante as tarefas, que serán cualificadas sobre 10 puntos.

Será tomada para cada unha das avaliacións a cualificación maior de cada unha 
delas, ben a que aparece nos boletíns de cualificación trimestral
a primeira) e de abril (para a segunda), ben as cualificacións obtidas nas actividades 
de recuperación de aprendizaxes desenvolvidas durante este último trimestre do 
curso (para a primeira e para a segund
final que se poida realizar.

Con aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións primeira e 
segunda, procederase como se recolle 
ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Aquel alumnado que non acadou unha cualificación de 5 nalgunha das dúas 
primeiras avaliacións, deberá recuperar as mesmas mediante a realización de 
actividades de reforzo
declaración do estado de
non permite a realización de probas presenciais.

Este alumnado, de forma individual, poder
propostas na Aula Virtual (Moodle) do curso
epígrafe 3.1 Actividades de recuperaci
módulo, a alumna ou alumno deber
de recuperación propostas na aula virtual e ter sido avaliadas positivamente.

O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior 
poder aprobar o módulo, mais a cualificaci
O procedemento de cálculo da cualificación final será a media aritmética da 
cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e a 
cualificación obtida das actividades desenvolvidas desde a declaració
alarma ou proba final 
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cias imprescindibéis refírense ás aprendizaxes desenvolvidas durante os 
dous primeiros trimestres, dado que no 3º trimestre o alumnado estaría realizando a 

idade profesionalizadora na empresa Viaqua. 

O módulo estará superado cando a alumna ou alumno obteña un mínimo de 5 
puntos, como resultado do cálculo da media das dúas avaliacións. De calquera 

ficación non pode ser inferior á que aparece para a avaliación parcial 

As cualificacións serán calculadas para cada unha das dúas avaliacións tendo en 
conta as actividades de recuperación de aprendizaxes que aparece
“Procedementos de avaliación”. Estas actividades de recuperación de aprendizaxes 
serán desenvolvidas mediante as tarefas, que serán cualificadas sobre 10 puntos.

Será tomada para cada unha das avaliacións a cualificación maior de cada unha 
delas, ben a que aparece nos boletíns de cualificación trimestral

(para a segunda), ben as cualificacións obtidas nas actividades 
de recuperación de aprendizaxes desenvolvidas durante este último trimestre do 
curso (para a primeira e para a segunda avaliacións, respectivamente)
final que se poida realizar. 

Con aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións primeira e 
segunda, procederase como se recolle na epígrafe 4. Medidas de reforzo, repaso e 
ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 

cedemento para a recuperación das partes non 

Aquel alumnado que non acadou unha cualificación de 5 nalgunha das dúas 
primeiras avaliacións, deberá recuperar as mesmas mediante a realización de 
actividades de reforzo e recuperación de aprendizaxes propostas desde a 
declaración do estado de alarma e/ou unha proba telemática, se a situación sanitaria 
non permite a realización de probas presenciais. 

nado, de forma individual, poderá realizar e entreg
propostas na Aula Virtual (Moodle) do curso, sobre o contidos que se recollen n

Actividades de recuperación. Para ter unha avaliaci
ódulo, a alumna ou alumno deberá ter realizado e entregado todas as actividades 

ón propostas na aula virtual e ter sido avaliadas positivamente.

O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior nestas actividad
, mais a cualificación da/s avaliación/s recuperada 

O procedemento de cálculo da cualificación final será a media aritmética da 
cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e a 
cualificación obtida das actividades desenvolvidas desde a declaració

final realizada; ou a cualificación obtida destas actividades 
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s aprendizaxes desenvolvidas durante os 
o alumnado estaría realizando a 

o obteña un mínimo de 5 
das dúas avaliacións. De calquera 

que aparece para a avaliación parcial 

As cualificacións serán calculadas para cada unha das dúas avaliacións tendo en 
conta as actividades de recuperación de aprendizaxes que aparecen na epígrafe 

de recuperación de aprendizaxes 
serán desenvolvidas mediante as tarefas, que serán cualificadas sobre 10 puntos. 

Será tomada para cada unha das avaliacións a cualificación maior de cada unha 
delas, ben a que aparece nos boletíns de cualificación trimestral de decembro (para 

(para a segunda), ben as cualificacións obtidas nas actividades 
de recuperación de aprendizaxes desenvolvidas durante este último trimestre do 

a avaliacións, respectivamente) ou da proba 

Con aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións primeira e 
Medidas de reforzo, repaso e 

ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 

cedemento para a recuperación das partes non 

Aquel alumnado que non acadou unha cualificación de 5 nalgunha das dúas 
primeiras avaliacións, deberá recuperar as mesmas mediante a realización de 

recuperación de aprendizaxes propostas desde a 
, se a situación sanitaria 

e entregar as actividades 
, sobre o contidos que se recollen na 

ter unha avaliación positiva do 
á ter realizado e entregado todas as actividades 

ón propostas na aula virtual e ter sido avaliadas positivamente. 

estas actividades, para 
ón/s recuperada será de 5. 

O procedemento de cálculo da cualificación final será a media aritmética da 
cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e a 
cualificación obtida das actividades desenvolvidas desde a declaración do estado de 

realizada; ou a cualificación obtida destas actividades 



 
 

 

 

realizadas durante o último trimestre do curso
ningunha das dúas avaliacións previas.

Estas actividades ou proba
referencia os mínimos imprescindíbeis

O alumnado que non supere a
desexe subir a súa nota deber
módulo, que constará de dúas partes.

� Se a situación sanitaria o permite, será unha

Esta proba abranguerá 
referencia os mínimos exix
Criterios de cualificación

• Parte 1: Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas te
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un m
nimo dun 5 para poder realizar a proba práctica

• Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 
módulo. 

Para superar a/s avaliaci
nima (obtida da media
de 10, en cada avalia

� Se a situación sanitaria non permite a realización
final será unha proba te

Esta proba abranguerá 
referencia os mínimos exixíbeis estabelecidos 
cualificación. 

O contido da proba
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica
partir de supostos prácticos e
contidos recollidos nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente.

Para superar a/s avaliaci
nima (obtida da media 
de 10, en cada avalia

As probas finais serán realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de 
Formación do centro e publicado 
(https://www.politecnicodesantiago.es/
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realizadas durante o último trimestre do curso ou proba final, por non ter superada 
ningunha das dúas avaliacións previas. 

Estas actividades ou proba final tratarán dos contidos pendentes e terán como 
imprescindíbeis. 

O alumnado que non supere a/s avaliación/s por medio de actividades
úa nota deberá presentarse a unha proba final, para poder superar o 

o, que constará de dúas partes. 

Se a situación sanitaria o permite, será unha proba presencial

abranguerá os contidos da/s avaliación/s pendente/s
referencia os mínimos exixíbeis e imprescindíbeis estabelecidos
Criterios de cualificación. Constará de dúas partes: 

Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas te
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un m
nimo dun 5 para poder realizar a proba práctica. 

Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 

/s avaliación/s pendente/s deberá obterse unha cualificación m
media aritmética das dúas partes) de 5 puntos, s

ación. 

e a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais
a telemática: 

abranguerá os contidos da/s avaliación/s pendente/
referencia os mínimos exixíbeis estabelecidos na epígrafe 

O contido da proba, que poderá dividirse igualmente en dúas partes,
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica
partir de supostos prácticos e/ou de resposta curta e/ou desenvolver algún dos 

nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente.

/s avaliación/s pendente/s deberá obterse unha cualificación m
edia aritmética das dúas partes) de 5 puntos, s

ación. 

serán realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de 
mación do centro e publicado na páxina web do

https://www.politecnicodesantiago.es/). 
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, por non ter superada 

dentes e terán como 

por medio de actividades, ou que 
para poder superar o 

proba presencial: 

ón/s pendente/s, e terá como 
estabelecidos na epígrafe 

Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas teó-
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos prácticos, que 
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un mí-

Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 

deberá obterse unha cualificación mí-
tos, sobre un máximo 

de probas presenciais, a proba 

ón/s pendente/, e terá como 
na epígrafe Criterios de 

en dúas partes, incluirá 
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica a 

de resposta curta e/ou desenvolver algún dos 
nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente. 

deberá obterse unha cualificación mí-
tos, sobre un máximo 

serán realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de 
na páxina web do mesmo 



 
 

 

 

3.1 Actividades de recuperación

As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas na 
(Moodle) do curso. Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que deben 
ser recuperados polo alumnado
segunda avaliación, incluíndo os contidos obxecto destas actividades, segundo o 
estabelecido na seguinte táboa:

 

Resultados da aprendizaxe / capacidades

RA1 - Aplica técnicas de proteccións a tubaxes e 
equipamentos, para o que identifica as propiedades 
dos materiais utilizados nas instalacións

RA2 - Realiza operacións de mecanizado para a 
montaxe de tubaxes e equipamentos, aplicando os 
procedementos adecuados a cada caso

RA3 - Realiza unións non soldadas, para o 
identifica as características de cada unión e aplica as 
técnicas adecuadas a cada tipo. 

RA4 - Solda elementos metálicos das instalacións, 
aplicando as técnicas de soldadura segundo as 
características dos elementos que se van unir

RA5 - Solda tubaxes e accesorios de plástico, para o 
que analiza as características dos materiais que se van 
unir 

CIFP Politécnico de Santiago 
Avenida Rosalía de Castro, 133 - Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Teléfono: 881867601,  Fax: 881867638 
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Actividades de recuperación 

As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas na 
. Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que deben 

cuperados polo alumnado que teña suspensa a primeira avaliación e/ou a 
, incluíndo os contidos obxecto destas actividades, segundo o 

estabelecido na seguinte táboa: 

Resultados da aprendizaxe / capacidades 
Actividades de recuperación previstas 

(actividades chave) 

Aplica técnicas de proteccións a tubaxes e 
equipamentos, para o que identifica as propiedades 
dos materiais utilizados nas instalacións. 

Repaso de contidos teóricos e prácticos referentes a : 

• Propiedades xerais de materiais metálicos e de materiais plásticos
• Tubaxes empregadas nas redes de auga.
• Sistemas de illamento térmico e soporte e fixación de tubaxes
• Corrosión e oxidación dos metais. Factores ambientais. 
• Protección dos metais fronte á corrosión e a oxidación

Realiza operacións de mecanizado para a 
montaxe de tubaxes e equipamentos, aplicando os 
procedementos adecuados a cada caso 

Repaso de contidos teóricos e prácticos referentes a:

• Unidades de medida. 
• Instrumentos de medición e comparación. Toleranci
• Realización de operacións de trazado e marcado.
• Equipamentos de corte, curvado e deformación
• Utilización de ferramentas e equipamentos de corte, curvado e 

deformación de tubaxes. 
• Roscado de tubaxes. 

Realiza unións non soldadas, para o que 
identifica as características de cada unión e aplica as 

Repaso de aspectos teóricos e prácticos relacionados con:

• Tipoloxía de unións segundo material e utilización: enchufe
campá, xunta mecánica, aro de compresión, rosc
pegado e rañurado.. 

• Accesorios e pezas especiais e multidiámetro
• Preparación das zonas de unión. 
• Execución de operacións de unión. 
• Rigor, orde e desenvolvemento metódico do traballo. Autonomía e 

iniciativa persoal 

metálicos das instalacións, 
aplicando as técnicas de soldadura segundo as 
características dos elementos que se van unir 

Repaso de aspectos teóricos e prácticos relacionados con:

• Simboloxía utilizada en soldadura. 
• Identificación dos tipos de soldadura.
• Selección de soldadura en función dos materiais.
• Compoñentes dos equipamentos de soldaxe.
• Preparación de bordos e superficies dos elementos para soldar.
• Aplicación dos parámetros para a execución da soldadura.
• Soldadura branda e oxiacetilénica 
• Soldadura eléctrica. Eléctrodo revestido. TIG, MIG e MAG

Solda tubaxes e accesorios de plástico, para o 
que analiza as características dos materiais que se van 

Repaso de aspectos teóricos e prácticos relacionados con:

• Soldadura por termofusión e electrofusión.
• Selección de soldadura en función dos materiais.
• Compoñentes dos equipamentos de soldaxe.
• Preparación de bordos e superficies dos elementos para soldar.
• Selección dos parámetros para a execución da soldadura.
• Operacións de soldadura en tubaxes plásticas.
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As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas na Aula Virtual 
. Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que deben 

que teña suspensa a primeira avaliación e/ou a 
, incluíndo os contidos obxecto destas actividades, segundo o 

referentes a :  

materiais metálicos e de materiais plásticos 
Tubaxes empregadas nas redes de auga. 
Sistemas de illamento térmico e soporte e fixación de tubaxes. 
Corrosión e oxidación dos metais. Factores ambientais.  
Protección dos metais fronte á corrosión e a oxidación. 

referentes a: 

Instrumentos de medición e comparación. Tolerancias e axustes 
Realización de operacións de trazado e marcado. 
Equipamentos de corte, curvado e deformación. 
Utilización de ferramentas e equipamentos de corte, curvado e 

relacionados con: 

Tipoloxía de unións segundo material e utilización: enchufe-
campá, xunta mecánica, aro de compresión, roscaxe, embridado, 

Accesorios e pezas especiais e multidiámetro. 

Rigor, orde e desenvolvemento metódico do traballo. Autonomía e 

relacionados con: 

Identificación dos tipos de soldadura. 
Selección de soldadura en función dos materiais. 
Compoñentes dos equipamentos de soldaxe. 
Preparación de bordos e superficies dos elementos para soldar. 
Aplicación dos parámetros para a execución da soldadura. 

éctrica. Eléctrodo revestido. TIG, MIG e MAG. 

relacionados con: 

electrofusión. 
Selección de soldadura en función dos materiais. 
Compoñentes dos equipamentos de soldaxe. 
Preparación de bordos e superficies dos elementos para soldar. 
Selección dos parámetros para a execución da soldadura. 

tubaxes plásticas. 



 
 

 

 

Resultados da aprendizaxe / capacidades

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental nas operacións de 
mecanizado, unión e montaxe de tubaxes, para o que
identifica os riscos asociados, as medidas e os 
equipamentos para os previr 

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

O alumnado con perda de dereito a avaliación continua
de avaliación extraordinaria para poder superar o módulo, que constará de dúas 
partes.  

� Se a situación sanitaria o permite, será unha

Esta proba abranguerá todo o módulo, e terá como referencia os mínimos 
exixíbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de cualificación
Constará de dúas partes:

• Parte 1: Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas te
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un m
nimo dun 5 para poder realizar a proba práctica

• Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 
módulo. 

Para superar o módulo deberá obterse unha cuali
cada parte, valorada cada unha delas sobre un máximo de 10.

A nota final será a media ponderada desas dúas partes cos seguintes pesos: 
proba escrita 50% e proba práctica 50%.

� Se a situación sanitaria non permite a realización
de avaliación extraordinaria 

Esta proba tratará dos contidos da totalidade do módulo e terá como referencia 
os mínimos exixíbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de 
cualificación. 

O contido da proba
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica
partir de supostos prácticos e
contidos recollidos nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente.

Para superar o módulo deberá obterse unha cualificación mínima de 5 puntos, 
sobre un máximo de 10.

CIFP Politécnico de Santiago 
Avenida Rosalía de Castro, 133 - Santiago de Compostela 
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Resultados da aprendizaxe / capacidades 
Actividades de recuperación previstas 

(actividades chave) 

Cumpre as normas de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental nas operacións de 
mecanizado, unión e montaxe de tubaxes, para o que 
identifica os riscos asociados, as medidas e os 

Repaso de aspectos relacionados con: 

• Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
• Identificación de riscos asociados ao mecanizado, a unión e a 

montaxe de tubaxes 
• Equipamentos de protección individual.
• Cumprimento da normativa de protección ambienta
• Métodos e normas de orde e limpeza
• Factores físicos e químicos do contorno de traballo.

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

alumnado con perda de dereito a avaliación continua, deberá realizar unha proba 
de avaliación extraordinaria para poder superar o módulo, que constará de dúas 

Se a situación sanitaria o permite, será unha proba presencial

abranguerá todo o módulo, e terá como referencia os mínimos 
íbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de cualificación

partes: 

Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas te
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un m
nimo dun 5 para poder realizar a proba práctica. 

Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 

Para superar o módulo deberá obterse unha cualificación mínima de 5 puntos en 
cada parte, valorada cada unha delas sobre un máximo de 10.

A nota final será a media ponderada desas dúas partes cos seguintes pesos: 
proba escrita 50% e proba práctica 50%. 

e a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais
de avaliación extraordinaria será unha proba telemática: 

tratará dos contidos da totalidade do módulo e terá como referencia 
os mínimos exixíbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de 

O contido da proba, que poderá dividirse igualmente en dúas partes,
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica
partir de supostos prácticos e/ou de resposta curta e/ou desenvolver algún dos 

nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente.

Para superar o módulo deberá obterse unha cualificación mínima de 5 puntos, 
sobre un máximo de 10. 
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Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. 
Identificación de riscos asociados ao mecanizado, a unión e a 

Equipamentos de protección individual.. 
Cumprimento da normativa de protección ambiental. 
Métodos e normas de orde e limpeza. 
Factores físicos e químicos do contorno de traballo. 

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

, deberá realizar unha proba 
de avaliación extraordinaria para poder superar o módulo, que constará de dúas 

proba presencial: 

abranguerá todo o módulo, e terá como referencia os mínimos 
íbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de cualificación. 

Proba escrita individualizada, que poderá incluír tanto preguntas teó-
ricas (tipo test, verdadeiro/falso, preguntas curtas) como supostos prácticos, que 
poden abranguer todos os contidos do módulo. Será indispensable obter un mí-

Parte 2: Proba práctica no taller sobre os contidos mínimos exixibles do 

ficación mínima de 5 puntos en 
cada parte, valorada cada unha delas sobre un máximo de 10. 

A nota final será a media ponderada desas dúas partes cos seguintes pesos: 

de probas presenciais, a proba 

tratará dos contidos da totalidade do módulo e terá como referencia 
os mínimos exixíbeis estabelecidos anteriormente na epígrafe Criterios de 

en dúas partes, incluirá 
tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica a 

de resposta curta e/ou desenvolver algún dos 
nos mínimos exixíbeis indicados anteriormente. 

Para superar o módulo deberá obterse unha cualificación mínima de 5 puntos, 



 
 

 

 

En todo caso, a cualificación obtida nesta proba 
telemática como se é presencial)

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua poderá realizar as activid
des de recuperación propostas a través da Aula Virtual (Moodle) do curso, pero e
tas non serán avaliables. Servirán para repasar 
de dúbidas do alumnado de cara á proba de avaliación extraordinaria final.

As probas para o alumnado con perda d
realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de For
publicado na páxina web do

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

Para o alumnado que teña unha avaliación ou as dúas suspensas, as 
se toman consisten en 
aprendizaxes propostas mediante 
xa que este módulo tiña impartida toda a carga lectiva cando foi declarado o estado 
de alarma.Estas tarefas estarán integradas en cada unha das unidades didácticas 
que fan parte da programación do módulo.

A aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións 
subiránselle á aula virtual (Moodle) do curso actividades e/ou traballos de procura e 
ampliación de aqueles RA que non puideron ver na empresa no tempo no que non 
realizaron a actividade profesionalizadora.

A realización e presentación 
requisitos indicados nas propias actividades/traballos, podería supor o incremento de 
até un punto na nota final do módulo. De non cumprir todos os requisitos subiríase a 
parte proporcional, e a nota fina
ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por exceso (igual ou superior a 
0,5) ou por defecto (inferior a 0,5)

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

Non se consideran necesarias medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo. 
Aínda así, como recollido anteriormente, a atención por parte da docente será indiv
dualizada para aquelas alumnas e alumnos que precisen de reforzo, repaso ou ben 
aclaración de dúbidas co fin de acadar positivamente os resultados de aprendizaxe 
programados. 
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En todo caso, a cualificación obtida nesta proba extraordinaria 
presencial) representa o 100% da nota final.

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua poderá realizar as activid
des de recuperación propostas a través da Aula Virtual (Moodle) do curso, pero e
tas non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e a resolución 
de dúbidas do alumnado de cara á proba de avaliación extraordinaria final.

alumnado con perda de dereito á avaliación continua serán 
realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de For
publicado na páxina web do mesmo (https://www.politecnicodesantiago.es/

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 

do alumnado 

Para o alumnado que teña unha avaliación ou as dúas suspensas, as 
consisten en actividades de reforzo e repaso 

propostas mediante tarefas a través da Aula Virtual (Moodle)
e módulo tiña impartida toda a carga lectiva cando foi declarado o estado 
.Estas tarefas estarán integradas en cada unha das unidades didácticas 

que fan parte da programación do módulo. 

A aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións 
subiránselle á aula virtual (Moodle) do curso actividades e/ou traballos de procura e 
ampliación de aqueles RA que non puideron ver na empresa no tempo no que non 
realizaron a actividade profesionalizadora. 

A realización e presentación destas actividades/traballos, sempre que cum
requisitos indicados nas propias actividades/traballos, podería supor o incremento de 
até un punto na nota final do módulo. De non cumprir todos os requisitos subiríase a 
parte proporcional, e a nota final resultante sería a obtida aproximando os decimais 
ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por exceso (igual ou superior a 
0,5) ou por defecto (inferior a 0,5). 

Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

necesarias medidas de atención á diversidade do alumnado 
 

Aínda así, como recollido anteriormente, a atención por parte da docente será indiv
dualizada para aquelas alumnas e alumnos que precisen de reforzo, repaso ou ben 

e dúbidas co fin de acadar positivamente os resultados de aprendizaxe 
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 (tanto se a proba é 
representa o 100% da nota final. 

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua poderá realizar as activida-
des de recuperación propostas a través da Aula Virtual (Moodle) do curso, pero es-

os contidos do módulo e a resolución 
de dúbidas do alumnado de cara á proba de avaliación extraordinaria final. 

avaliación continua serán 
realizadas segundo o calendario oficial que aprobe a área de Formación do centro e 

https://www.politecnicodesantiago.es/). 

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 

Para o alumnado que teña unha avaliación ou as dúas suspensas, as medidas que 
repaso de contidos e de 

Aula Virtual (Moodle) do curso, 
e módulo tiña impartida toda a carga lectiva cando foi declarado o estado 
.Estas tarefas estarán integradas en cada unha das unidades didácticas 

A aquela parte do alumnado que teña superadas as avaliacións primeira e segunda, 
subiránselle á aula virtual (Moodle) do curso actividades e/ou traballos de procura e 
ampliación de aqueles RA que non puideron ver na empresa no tempo no que non 

, sempre que cumpran os 
requisitos indicados nas propias actividades/traballos, podería supor o incremento de 
até un punto na nota final do módulo. De non cumprir todos os requisitos subiríase a 

aproximando os decimais 
ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por exceso (igual ou superior a 

Medidas de atención á diversidade do alumnado 

necesarias medidas de atención á diversidade do alumnado 

Aínda así, como recollido anteriormente, a atención por parte da docente será indivi-
dualizada para aquelas alumnas e alumnos que precisen de reforzo, repaso ou ben 

e dúbidas co fin de acadar positivamente os resultados de aprendizaxe 


