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1. Identificación da programación

Centro educativo 

Código Centro 

15015767 CIFP Santiago de Compostela

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional 

FME Fabricación Mecánica

Código 
MP/UF 

Nome 

0007 Interpretación Gráfica

Profesorado asignado ao módulo 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles

 

 

2.1.- Criterios de cualificación
 Dacordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, da DXE, FP e Innovación Educativa 
 os apartados abaixo descritos 
 relativos ao  Terceiro Trimestre:
 
 -  Aptdo 5.4.: "As probas ou actividades de Avaliación do Terceiro 
 terán en todo caso carácter diagnóstico e formativo
 
 - Aptdo 5.5.: "A Avaliaci
 carácter continuo da mesma, e tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 
 12 de xullo de 2011, 
 desenvoltas durante este período
 alumna". 
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Identificación da programación 

Concello 

CIFP Santiago de Compostela Santiago de Compostela

 Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo 

Fabricación Mecánica CMFM02 Soldadura e Caldeiraría 

Curso Sesións 
semanais

Interpretación Gráfica 1 4 

Verónica de Ana Rodríguez 

Criterios de cualificación e mínimos exixibles

Criterios de cualificación 
Dacordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, da DXE, FP e Innovación Educativa 
os apartados abaixo descritos reflicten directamente nos Criterios de Cualificación 
relativos ao  Terceiro Trimestre: 

Aptdo 5.4.: "As probas ou actividades de Avaliación do Terceiro 
carácter diagnóstico e formativo". 

Aptdo 5.5.: "A Avaliación de cada módulo profesional realizarase atendendo ao 
da mesma, e tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 

12 de xullo de 2011, a partir das avaliacións anteriores e ás actividades 
desenvoltas durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Ano académico 

Santiago de Compostela 2019/2020 

Grao Réxime 

Medio Ordinario 

Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

133 133 

Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Dacordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, da DXE, FP e Innovación Educativa 
reflicten directamente nos Criterios de Cualificación 

Aptdo 5.4.: "As probas ou actividades de Avaliación do Terceiro  Trimestre, que 

ón de cada módulo profesional realizarase atendendo ao 
da mesma, e tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 

a partir das avaliacións anteriores e ás actividades 
ue iso favoreza ao alumno ou 
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 Baixo estas directrices, se describe a continuación os criterios de cualificación 
 para a Terceira Avaliación como para a Avaliación Final do curso.

 

a) Terceira Avaliación

- A Terceira Avaliación 
Estas tarefas serán de repaso, reforzo e ampliación dos aprendizaxes anteriores 
seguindo estes criterios de avaliación seguintes:

 - Asistencia ás clases online ou do xeito que poda facelo.

 - Preocupación por pedir os traballos de reforzo.

 - Limpeza e orde nas tarefas.

 - Asiduidade de entrega das actividades.

 

- A transmisión dos contidos por parte do docente será a través dos medios 
telématicos máis axeitados como videoconferencias (Cisco Webex
virtual ou whatsapp. 

 

- A proba escrita presencial, dadas as circunstancias excepcionais provocadas pola 
crise do Covid- 19, é substituída pola entrega por parte do alumnado de actividades 
teórico y/o prácticas que serán puntuados de 0 a 10 
0 puntos. 

 

- A nota final será a media dos dous primeiros Trimestres engadindo a ésta o posible 
aumento de puntuación acadada na resolución positiva das tarefas enviadas no 
período de confinamento.

 

- Esta nota da Terceira Av

 

 

b) Avaliación final do curso:

- A nota final será a da Terceira Avaliación, por ser Avaliación continua.

- Para coñecer a evolución de cada alumno/a no resto dos módulos terase en conta 
o resto do equipo docente do ciclo, e avaliarase positivamente se se considera 
favorable. 
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Baixo estas directrices, se describe a continuación os criterios de cualificación 
para a Terceira Avaliación como para a Avaliación Final do curso.

Terceira Avaliación: 

A Terceira Avaliación será desenvolta por actividades no período de confinamento. 
Estas tarefas serán de repaso, reforzo e ampliación dos aprendizaxes anteriores 
seguindo estes criterios de avaliación seguintes: 

Asistencia ás clases online ou do xeito que poda facelo.

ocupación por pedir os traballos de reforzo. 

Limpeza e orde nas tarefas. 

Asiduidade de entrega das actividades. 

A transmisión dos contidos por parte do docente será a través dos medios 
telématicos máis axeitados como videoconferencias (Cisco Webex

A proba escrita presencial, dadas as circunstancias excepcionais provocadas pola 
19, é substituída pola entrega por parte do alumnado de actividades 

teórico y/o prácticas que serán puntuados de 0 a 10 puntos e as non entregadas con 

A nota final será a media dos dous primeiros Trimestres engadindo a ésta o posible 
aumento de puntuación acadada na resolución positiva das tarefas enviadas no 
período de confinamento. 

Esta nota da Terceira Avaliación non será menor á nota dos trimestres anteriores. 

b) Avaliación final do curso: 

A nota final será a da Terceira Avaliación, por ser Avaliación continua.

Para coñecer a evolución de cada alumno/a no resto dos módulos terase en conta 
o equipo docente do ciclo, e avaliarase positivamente se se considera 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Baixo estas directrices, se describe a continuación os criterios de cualificación  tanto 
para a Terceira Avaliación como para a Avaliación Final do curso. 

será desenvolta por actividades no período de confinamento. 
Estas tarefas serán de repaso, reforzo e ampliación dos aprendizaxes anteriores 

Asistencia ás clases online ou do xeito que poda facelo. 

A transmisión dos contidos por parte do docente será a través dos medios 
telématicos máis axeitados como videoconferencias (Cisco Webex), email, aula 

A proba escrita presencial, dadas as circunstancias excepcionais provocadas pola 
19, é substituída pola entrega por parte do alumnado de actividades 

puntos e as non entregadas con 

A nota final será a media dos dous primeiros Trimestres engadindo a ésta o posible 
aumento de puntuación acadada na resolución positiva das tarefas enviadas no 

aliación non será menor á nota dos trimestres anteriores.  

A nota final será a da Terceira Avaliación, por ser Avaliación continua. 

Para coñecer a evolución de cada alumno/a no resto dos módulos terase en conta 
o equipo docente do ciclo, e avaliarase positivamente se se considera 
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 2.2.- Mínimos exixibles

Dos contidos mínimos descritos na programación do curso pasan a ser os abaixo 
indicados os imprescindibles exixidos para acadar a aprendizaxe:

 

UD1: 

CA1.12 - Describíronse as metodoloxías a empregar no desenrolo do curso en canto 
útiles e manexo. 

 

UD2:  

CA1.1 - Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.

CA1.3 - Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, 
auxiliares, etc.) e a relación entre elas (espazado, orde de prioridade, etc.).

CA1.4 - Describíronse as escalas gráficas e as escalas normalizadas empregadas 
en fabricación mecánica.

 

UD3: 

CA1.5 - Interpretouse a forma do obxecto representado nas vistas ou no
de representación gráfica.

 

UD4: 

CA1.6 - Identificáronse as seccións e os cortes representados nos planos.

CA1.8- Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, e 
determinouse a información contida nestes.

 

UD5: 

CA1.7 - Interpretáronse as dimensións do obxecto representado e identificáronse os 
sistemas de cotas. 

 

UD6: 

CA1.9 - Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto representado: roscas, 
soldaduras, entalladuras, etc.

CA2.2 - Describíronse os tipos de axustes en relaci

CA2.3 - Interpretáronse as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais de 
fabricación dos obxectos representados.

CIFP Politécnico de Santiago 
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 
 
 

Mínimos exixibles 

Dos contidos mínimos descritos na programación do curso pasan a ser os abaixo 
indicados os imprescindibles exixidos para acadar a aprendizaxe:

Describíronse as metodoloxías a empregar no desenrolo do curso en canto 

Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.

Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, 
liares, etc.) e a relación entre elas (espazado, orde de prioridade, etc.).

Describíronse as escalas gráficas e as escalas normalizadas empregadas 
en fabricación mecánica. 

Interpretouse a forma do obxecto representado nas vistas ou no
de representación gráfica. 

Identificáronse as seccións e os cortes representados nos planos.

Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, e 
determinouse a información contida nestes. 

etáronse as dimensións do obxecto representado e identificáronse os 

Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto representado: roscas, 
soldaduras, entalladuras, etc. 

Describíronse os tipos de axustes en relación coas tolerancias dimensionais.

Interpretáronse as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais de 
fabricación dos obxectos representados. 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Dos contidos mínimos descritos na programación do curso pasan a ser os abaixo 
indicados os imprescindibles exixidos para acadar a aprendizaxe: 

Describíronse as metodoloxías a empregar no desenrolo do curso en canto 

Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. 

Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, 
liares, etc.) e a relación entre elas (espazado, orde de prioridade, etc.). 

Describíronse as escalas gráficas e as escalas normalizadas empregadas 

Interpretouse a forma do obxecto representado nas vistas ou nos sistemas 

Identificáronse as seccións e os cortes representados nos planos. 

Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, e 

etáronse as dimensións do obxecto representado e identificáronse os 

Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto representado: roscas, 

ón coas tolerancias dimensionais. 

Interpretáronse as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais de 
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CA2.5 - Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto 
representado. 

 

UD7: 

CA1.11 - Interpretáronse os planos de conxunto e os despezamentos empregados 
na industria, así como a designación dos elementos normalizados na listaxe de 
pezas. 

 

UD8: 

CA4.1 - Interpretouse a simboloxía utilizada para representar elementos 
electrónicos, eléctricos, hidráulicos e pneumáticos.

 

UD9: 

CA3.4 - Realizáronse representacións gráficas da solución construtiva dos útiles e 
das ferramentas segundo as normas de representación gráfica, utilizando programas 
CAD. 

 

3. Procedemento para a recuperación das par
superadas 

 

3.1 Actividades de recuperación

 

a) Alumnos de 1º ano que non superaron os trimestres anteriores:

- As partes non superadas con anterioridade ao confinamento poderán ser 
recuperadas coa realización de tarefas de repaso e reforzo de contidos 
imprescindibles das UD 1, 2, 3 ,4 e 5. que serán entregables e avaliables .

- As tarefas serán puntuadas de  0 a 10 ptos, cun mínimo para aprobar de 5 ptos. 

- Se as actividades son superadas polo alumno/a non será necesario a proba escrita 
presencial ou telemática final. 

- A ausencia de entrega das actividades ou non superadas, implicará a realización 
dunha proba escrita de xeito presencial como primeira opción, ou telemática, se a as 
circunstancias provocadas pola crise sanitaria o permiten. Punturase de
(5 mínimo). 
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Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto 

Interpretáronse os planos de conxunto e os despezamentos empregados 
na industria, así como a designación dos elementos normalizados na listaxe de 

Interpretouse a simboloxía utilizada para representar elementos 
eléctricos, hidráulicos e pneumáticos. 

Realizáronse representacións gráficas da solución construtiva dos útiles e 
das ferramentas segundo as normas de representación gráfica, utilizando programas 

Procedemento para a recuperación das partes non 

Actividades de recuperación 

a) Alumnos de 1º ano que non superaron os trimestres anteriores:

As partes non superadas con anterioridade ao confinamento poderán ser 
recuperadas coa realización de tarefas de repaso e reforzo de contidos 
imprescindibles das UD 1, 2, 3 ,4 e 5. que serán entregables e avaliables .

As tarefas serán puntuadas de  0 a 10 ptos, cun mínimo para aprobar de 5 ptos. 

Se as actividades son superadas polo alumno/a non será necesario a proba escrita 
elemática final.  

A ausencia de entrega das actividades ou non superadas, implicará a realización 
dunha proba escrita de xeito presencial como primeira opción, ou telemática, se a as 
circunstancias provocadas pola crise sanitaria o permiten. Punturase de

Fondo Social Europeo 
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Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto 

Interpretáronse os planos de conxunto e os despezamentos empregados 
na industria, así como a designación dos elementos normalizados na listaxe de 

Interpretouse a simboloxía utilizada para representar elementos 

Realizáronse representacións gráficas da solución construtiva dos útiles e 
das ferramentas segundo as normas de representación gráfica, utilizando programas 

tes non 

a) Alumnos de 1º ano que non superaron os trimestres anteriores: 

As partes non superadas con anterioridade ao confinamento poderán ser 
recuperadas coa realización de tarefas de repaso e reforzo de contidos 
imprescindibles das UD 1, 2, 3 ,4 e 5. que serán entregables e avaliables . 

As tarefas serán puntuadas de  0 a 10 ptos, cun mínimo para aprobar de 5 ptos.  

Se as actividades son superadas polo alumno/a non será necesario a proba escrita 

A ausencia de entrega das actividades ou non superadas, implicará a realización 
dunha proba escrita de xeito presencial como primeira opción, ou telemática, se a as 
circunstancias provocadas pola crise sanitaria o permiten. Punturase de 0 a 10 ptos. 
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    b) Alumnos de 2º ano co módulo de IG pendente:

Os procedementos para recuperar o módulo de Interpretación Gráfica son os 
seguintes: 

- Os alumnos reciben correos co traballo a realizar ademáis de resolver dúbidas a 
través de videoconferencias (Cisco Webex). 

 

- As actividades propostas son entregables e avaliables. 

   
   -  Ditas actividades abrangarán os contidos imprescindibles anteriormente descritos 
      no apartado 2.2.  
 
     -  A nota final do módulo será a  nota 
     profesor/ra. Punturanse de 0 a 10 ptos cada unha delas e cun 0 as tarefas non 
    entregadas polo alumno/a. Será necesario acadar un 5 para aprobar.
 

 - A ausencia de entrega das actividades ou non 
dunha proba escrita de xeito presencial, sempre que as circunstancias provocadas 
pola crise sanitaria o permiten, ou telemática en caso contrario a través de 
videoconferencia por Cisco Webex  en tempo real. Esta proba pun
ptos. (5 mínimo). 

 

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

 Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
 recuperación propostas na aula virtua
 non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 
 dúbidas de cara a proba de avaliación extraordinaria final.
 
  A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá som
 de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico
 abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
 de xeito presencial ou telemático, con prioridade na primeira opción.
 
 Cualificarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
 de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou
 superior. 
 
 En ningún caso as probas poderán superar a duración dunha xornada lectiva.
 
 As horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela
 ción na páxina web do centro: 
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b) Alumnos de 2º ano co módulo de IG pendente: 

Os procedementos para recuperar o módulo de Interpretación Gráfica son os 

Os alumnos reciben correos co traballo a realizar ademáis de resolver dúbidas a 
de videoconferencias (Cisco Webex).  

As actividades propostas son entregables e avaliables.  

Ditas actividades abrangarán os contidos imprescindibles anteriormente descritos 

A nota final do módulo será a  nota media con todas as actividades propostas polo 
profesor/ra. Punturanse de 0 a 10 ptos cada unha delas e cun 0 as tarefas non 

entregadas polo alumno/a. Será necesario acadar un 5 para aprobar.

A ausencia de entrega das actividades ou non superadas, implicará a realización 
dunha proba escrita de xeito presencial, sempre que as circunstancias provocadas 
pola crise sanitaria o permiten, ou telemática en caso contrario a través de 
videoconferencia por Cisco Webex  en tempo real. Esta proba pun

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

Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
recuperación propostas na aula virtual, as cales serán corrixidas polo profesor pero 
non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 
dúbidas de cara a proba de avaliación extraordinaria final. 

A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá som
de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico
abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
de xeito presencial ou telemático, con prioridade na primeira opción.

ficarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou

En ningún caso as probas poderán superar a duración dunha xornada lectiva.

horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela
ción na páxina web do centro: www.politecnicodesantiago.es 
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Os procedementos para recuperar o módulo de Interpretación Gráfica son os 

Os alumnos reciben correos co traballo a realizar ademáis de resolver dúbidas a 

Ditas actividades abrangarán os contidos imprescindibles anteriormente descritos 

media con todas as actividades propostas polo 
profesor/ra. Punturanse de 0 a 10 ptos cada unha delas e cun 0 as tarefas non  

entregadas polo alumno/a. Será necesario acadar un 5 para aprobar. 

superadas, implicará a realización 
dunha proba escrita de xeito presencial, sempre que as circunstancias provocadas 
pola crise sanitaria o permiten, ou telemática en caso contrario a través de 
videoconferencia por Cisco Webex  en tempo real. Esta proba punturase de 0 a 10 

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
l, as cales serán corrixidas polo profesor pero 

non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 

A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá some terse a un sistema 
de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico- práctica que
abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
de xeito presencial ou telemático, con prioridade na primeira opción. 

ficarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou 

En ningún caso as probas poderán superar a duración dunha xornada lectiva. 

horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela

http://www.politecnicodesantiago.es/
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 
do alumnado 

  A transmisión dos contidos de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
 aprendizaxes anteriores ao estado de alarma por parte do docente aos alumando será 
 a través dos medios telématicos 
 Webex), email, aula virtual ou whatsapps. 

 Estas actividades serán desenvoltas de xeito máis directo cara os alumnos/as por 
 videoconferencia semanalmente , sempre que poidan acceder a este recurs
 informático. 

 Desenvolveranse contidos tanto procedimentais como conceptuais, xa que se 
 combinarán  coñecementos teóricos de Debuxo Técnico aplicados ao Ciclo de 
 Soldadura e  Caldeleiría tales como:

    - Actividades sobre normalización do Debuxo Técn
     formatos papel, acotación, etc.

- Adquisión de destreza manual cos útiles de debuxo.

- Actividades que impliquen visión espacial: vistas, tipos de sistemas de 
representación en planos, cortes, seccións, roturas, etc

- Representación de simboloxía de soldadura, automatismos, elementos de unión 
desmontables, roscado, etc.

- Actividades de representación de tolerancias xeométricas, tolerancias de cotas, 
tipos de axustes, etc. 

-  Tarefas con software gráfico.

 

 

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

 A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
 precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 
 positivamente os resultados de aprendiz
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Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
xes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 

A transmisión dos contidos de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma por parte do docente aos alumando será 

telématicos  máis axeitados como videoconferencias (Cisco 
Webex), email, aula virtual ou whatsapps.  

Estas actividades serán desenvoltas de xeito máis directo cara os alumnos/as por 
videoconferencia semanalmente , sempre que poidan acceder a este recurs

Desenvolveranse contidos tanto procedimentais como conceptuais, xa que se 
coñecementos teóricos de Debuxo Técnico aplicados ao Ciclo de 
Caldeleiría tales como: 

Actividades sobre normalización do Debuxo Técnico: tipos liñas, escalas gráficas, 
formatos papel, acotación, etc. 

Adquisión de destreza manual cos útiles de debuxo. 

Actividades que impliquen visión espacial: vistas, tipos de sistemas de 
representación en planos, cortes, seccións, roturas, etc. 

Representación de simboloxía de soldadura, automatismos, elementos de unión 
desmontables, roscado, etc. 

Actividades de representación de tolerancias xeométricas, tolerancias de cotas, 
 

Tarefas con software gráfico. 

de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 
positivamente os resultados de aprendizaxe programados. 
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Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
xes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 

A transmisión dos contidos de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma por parte do docente aos alumando será 

máis axeitados como videoconferencias (Cisco 

Estas actividades serán desenvoltas de xeito máis directo cara os alumnos/as por 
videoconferencia semanalmente , sempre que poidan acceder a este recurso 

Desenvolveranse contidos tanto procedimentais como conceptuais, xa que se 
coñecementos teóricos de Debuxo Técnico aplicados ao Ciclo de 

ico: tipos liñas, escalas gráficas, 

Actividades que impliquen visión espacial: vistas, tipos de sistemas de 

Representación de simboloxía de soldadura, automatismos, elementos de unión 

Actividades de representación de tolerancias xeométricas, tolerancias de cotas, 

de atención á diversidade do alumnado 

A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 


