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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctcaa
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctca

9 Cálculo, trazado e construción de superficies compostas: Tolvas, Transformadores

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre
chapas, e determina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de
trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de
formas xeométricas.

Si si Probas escritas

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en cha-
pa,  tanto convencionais como de control  numérico, e identifica os parámetros
para controlar en relación co produto que se queira obter.

CA8.2 Operouse cos equipamentos  e cos medios para conformar mecanica-
mente chapas, e obtivéronse as formas e as dimensións coa calidade requirida,
cumprindo as normas de uso.

si Si Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

10 Trazado,corte e conformación en perfís

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre
perfís comerciais e tubos, e determina as formas que se poden construír, apli -
cando as técnicas de trazado.

CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a prepara-
ción de bordos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máximo aproveitamen-
to do material.

Si si Probas escritas

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en perfís e tuba-
xes, tanto convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros
para controlar en relación co produto que se deba obter.

CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico en función dos re-
sultados que se pretenda obter.

si Si Probas Escritas

Páxina 2 de 9



Nº Unidade didáctca

11 Trazado, corte e conformación en tubaxes

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre
perfís comerciais e tubos, e determina as formas que se poden construír, apli -
cando as técnicas de trazado.

CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a prepara-
ción de bordos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máximo aproveitamen-
to do material.

Si si Probas escritas

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en perfís e tuba-
xes, tanto convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros
para controlar en relación co produto que se deba obter.

CA5.1 Seleccionáronse os procedementos de corte mecánico en función dos re-
sultados que se pretenda obter.

si Si Probas Escritas

5. Mínimos exixibles para alcaniar a avaliación positva e os criterios de cualifcación

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do día 27 de abril de 2020, a avaliación e cualificación adáptase tendo en
consideración  que  se  realiza  sobre  as  aprendizaxes  desenvolvidas  durante  os  dous primeiros  trimestres  do  curso,  así  como sobre  as  actividades de  reforzo,
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ó alumnado.

Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación téñense en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles. 

A día 13 de Marzo o módulo non contaba con tódalas probas de avaliación do mesmo realizadas. Isto fai que a flexibilización e adaptación levada a cabo para a
avaliación teña en conta as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando
beneficie ó alumnado. Avalíanse a través de probas escritas e inflúen positivamente na avaliación dos alumnos.

A avaliación de alumnos con partes non superadas consistirá na realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva, que versan sobre as
unidades didácticas non superadas por cada alumno e serán avaliados cos instrumentos dispoñibles, como as rúbricas ou probas escritas.

Para acadar a avaliación positiva e necesario obter unha nota de “5” nas probas realizadas e conseguir acadar as aprendizaxes e competencias imprescindibles.

No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado
a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.
Os mínimos esixibles pasan a ser os criterios de avaliación imprescindibles.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Nº Unidade didáctca

1 Trazados xeométricos fundamentais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

2 Plegado e curvado: fenómenos que se producen

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a preparación de bor-
dos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máximo aproveitamento do material.

PE. Probas Escritas

x RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.7 Identificáronse defectos e, de ser o caso, relacionáronse coas súas causas. PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

3 Cálculo, trazado e construción de tubarias rectas e cortes oblicuos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

4 Trazado e construción de unión de tubarias do mesmo diámetro
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

x x RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

5 Calculo, trazado e construción de interseccións de tubarias en T: enxertos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

x x RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

6 Cálculo, trazado e construción de corpos troncocónicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

x x RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

7 Corte térmico de chapas e perfís
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico en chapa, tanto convencionais
como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en relación co produto
que se deba obter.

CA4.3 Operouse cos equipamentos e cos medios para cortar chapa, e obtivéronse as for-
mas e as dimensións coa calidade requirida e cumprindo as normas de uso.

TO. Táboa de observación

x RA4 - Opera con equipamentos e máquinas de corte térmico en chapa, tanto convencionais
como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en relación co produto
que se deba obter.

CA4.4 Aplicáronse as técnicas de corte térmico de elementos de construcións metálicas. TO. Táboa de observación

Nº Unidade didáctca

8 Cálculo de interseccións de tubarias en corpos cónicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

x RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.4 Aplicáronse as técnicas de conformación mecánica en chapas. PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

9 Cálculo, trazado e construción de superficies compostas: Tolvas, Transformadores

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos de formas xeométricas e interseccións sobre chapas, e de-
termina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de trazado.

CA3.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para obter desenvolvementos de formas xe-
ométricas.

PE. Probas Escritas

RA8 - Opera con equipamentos e máquinas de conformación mecánica en chapa, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se queira obter.

CA8.2 Operouse cos equipamentos e cos medios para conformar mecanicamente chapas,
e obtivéronse as formas e as dimensións coa calidade requirida, cumprindo as normas de
uso.

PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

10 Trazado,corte e conformación en perfís
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos  de formas xeométricas e interseccións sobre perfís  co-
merciais e tubos, e determina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de
trazado.

CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a preparación de bor-
dos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máximo aproveitamento do material.

PE. Probas Escritas

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en perfís e tubaxes, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se deba obter.

CA5.1 Seleccionáronse os procedementos  de corte mecánico en función dos resultados
que se pretenda obter.

PE. Probas Escritas

Nº Unidade didáctca

11 Trazado,corte e conformación en tubaxes

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA3 - Traza desenvolvementos  de formas xeométricas e interseccións sobre perfís  co-
merciais e tubos, e determina as formas que se poden construír, aplicando as técnicas de
trazado.

CA3.5 Trazouse tendo en conta as variables do proceso construtivo, a preparación de bor-
dos, o tipo e a sangría do corte, e criterios de máximo aproveitamento do material.

PE. Probas Escritas

RA5 - Opera con equipamentos e máquinas de corte mecánico en perfís e tubaxes, tanto
convencionais como de control numérico, e identifica os parámetros para controlar en rela-
ción co produto que se deba obter.

CA5.1 Seleccionáronse os procedementos  de corte mecánico en función dos resultados
que se pretenda obter.

PE. Probas Escritas
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6.a) Procedemento para defnir as actiidades de recuperación 

As actividades de recuperación para os alumnos con partes non superadas compóñense de exercicios teórico-prácticos relacionados coas Unidades Didácticas
pendentes por parte de cada alumno, reflectidas nos informes individualizados.

Mentres continúe suspendida a actividade lectiva presencial, as actividades de recuperación envíanse os alumnos a través da Aula Virtual do centro e por correo
electrónico. Ademais, convócase os alumnos a clases por videoconferencia (a través da plataforma Cisco) como mínimo unha vez a semana para explicación das
actividades e resolución de dúbidas. Existen tamén outras vías de comunicación mais rápidas co profesor, como son os foros habilitados na Aula Virtual e o correo
electrónico.

Tódolos alumnos teñen adquirido os mínimos imprescindibles en canto a probas de execución de taller, polo que non é necesario a recuperación destas partes.

Esto implica que a avaliación de alumnos con partes non superadas consista na realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva, que
versan sobre as unidades didácticas non superadas por cada alumno e serán avaliados cos instrumentos antes relacionados.

Para acadar a avaliación positiva e necesario obter unha nota de “5” nas probas realizadas e conseguir acadar as aprendizaxes e competencias imprescindibles.

No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado
a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.

6.b) Procedemento para defnir a proba de aialiación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á aialiación contnua

No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado
a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.

Os alumnos con perda de dereito de avaliación continua poden realizar en todo momento as actividades de recuperación e manter o mesmo contacto co profesor que o
resto de alumnos.

Páxina 8 de 9



8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educatio para o alumnado que non responda alobalmente aos obxectios proaramados

Non se detectaron alumnos con necesidades educativas especiais, tal é como se reflexou na acta de avaliación inicial. Aínda así, segue en aplicación o punto 8
da  programación  e,  mais  concretamente,  o  punto  8.b)  Medidas  de  reforzo  educativo para  o  alumnado  que  non  responda  globalmente  aos  obxectivos
programados.

Engádense actividades e contidos de reforzo dos aprendizaxes anteriores na aula virtual para todo o alumnado tales como:

• Supostos prácticos de aplicación de coñecementos.

• Enlaces a videotutoriais realizados polo profesor para reforzar coñecementos.

• Probas tipo test realizadas na propia aula virtual.

• Etc

Todos estos contidos de reforzo son enviados tamén por correo electrónico para aqueles alumnos que presentan dificultades puntuais de acceso a aula virtual.
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