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1. Identificación da programación 

 

 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

FME Fabricación mecánica CMFME02 Soldadura e caldeiraría Ciclo 
formativo de 
grao medio 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0093 Soldadura en atmosfera natural 2019/2020 11 347 347 

Profesorado asignado ao módulo  Jaime García Fernández 
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2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

2.1 Criterios cualificación. Realizarase atendendo os seguintes puntos: 

 2.1.1 Apartado A. Sumaranse as cualificacións obtidas na primeira avaliación e 

na segunda avaliación e farase a media aritmética de cada parte (conceptos e 

procedementos) en función do seu valor en % no total da cualificación. 

 2.1.2 Apartado B. Cualificaranse os boletíns de exercicios, tanto de 

recuperación, repaso e reforzo como de ampliación de contidos e aprendizaxes 

anteriores, remitidos os alumnos, cunha puntuación de 0 a 10 puntos en cada un 

deles. A continuación sumaranse as notas obtidas en cada boletín e dividiranse 

entre o número total de boletíns entregados polo docente.  

Daranse un máximo de 2,5 puntos por estes boletíns atendendo os seguintes 

intervalos: 

Nota media obtida nos boletíns Puntos adicionais 

Entre 5 e 6,5 0,5 

Entre 6,5 e 7,5 1 

Entre 7,5 e 8,5  1,5 

Entre 8,5 e 9,5 2 

Entre 9,5 e 10 2,5 

  

 2.1.3 A cualificación total será igual a suma das cualificacións obtidas no 

apartado A e no apartado B  

 2.1.4 Aqueles alumnos que non acaden o aprobado no punto 2.1.3, terán a 

opción de realizar un exame telemático dos contidos mínimos exixibles para superar 

o módulo. 

 2.1.5 Aqueles alumnos que non entreguen os boletíns ou que os entreguen fóra 

da data (sen xustificación) , e non acaden o aprobado no punto 2.1.3, terán a opción 
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de realizar un exame telemático dos contidos mínimos exixibles para superar o 

módulo. 

2.1 Mínimos exixibles 

 UD1. Seguridade e hixiene na soldadura e protección ambiental. 

1. RA1. Organiza o seu traballo na execución da soldadura e na recarga, para o 

que analiza a folla de procesos ou o procedemento correspondente, e elabora a 

documentación necesaria 

a. CA1.4 - Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase. 

b. CA1.6 - Enumeráronse os equipamentos de protección individual para 

cada actividade. 

2. RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 

ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipamentos para os previr. 

a. CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 

manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de 

transporte. 

b. CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas 

(proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de 

protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que 

se deben empregar nas operacións de soldadura . 

c. CA5.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno 

ambiental 

UD2. Organización do traballo. Posición 1G-1F chapa. 

1. RA1. Organiza o seu traballo na execución da soldadura e na recarga, para o 

que analiza a folla de procesos ou o procedemento correspondente, e elabora a 

documentación necesaria 

a. CA1.1 - Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos 

equipamentos. 
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b. CA1.2 - Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de 

fixación de pezas. 

c. CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos. 

2. RA2. Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o 

que identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas 

características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar e recargar. 

3. RA3. Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a 

relación entreo seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final. 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 

b. CA3.5. Identificáronse os defectos da soldadura. 

c. CA3.6. Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas 

correspondentes. 

UD3. Principios de soldadura. Posición 2G-2F chapa. 

1. RA2. Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o 

que identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas 

características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar e recargar. 
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2. RA3. Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a 

relación entreo seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final. 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 

b. CA3.5. Identificáronse os defectos da soldadura. 

c. CA3.6. Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas 

correspondentes. 

UD4. Proceso SMAW / 111. Posición 3G-3F chapa. 

1. RA2. Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o 

que identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas 

características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar e recargar. 

2. RA3. Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a 

relación entreo seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final. 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 

b. CA3.5. Identificáronse os defectos da soldadura. 

c. CA3.6. Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas 

correspondentes. 
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UD5. Defectoloxia de unións soldadas. Posición 4G-4F chapa. 

1. RA2. Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o 

que identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas 

características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar e recargar. 

2. RA3. Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a 

relación entreo seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final. 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 

b. CA3.5. Identificáronse os defectos da soldadura. 

c. CA3.6. Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas 

correspondentes. 

UD6. Automatización de procesos en atmosfera natural. Soldaxe tubaria. 

1. RA2. Prepara os equipamentos de soldaxe por eléctrodo e materiais, para o 

que identifica os parámetros que cumpra regular en relación coas 

características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar e recargar. 
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2. RA3. Opera con equipamentos de soldaxe por eléctrodo tendo en conta a 

relación entreo seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final. 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 

b. CA3.5. Identificáronse os defectos da soldadura. 

c. CA3.6. Corrixíronse os defectos de soldadura aplicando as técnicas 

correspondentes. 

UD7. Soldadura por oxigás. Soldadura de chapas e tubaria por oxigas. 

1. RA2. Prepara os equipamentos e os materiais de soldadura oxiacetilénica 

branda e forte, e identifica os parámetros, os gases e os combustibles que se 

deban regular en relación coas características do produto que se queira obter. 

a. CA2.1. Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os 

accesorios en función das características da operación. 

b. CA2.2. Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os 

materiais sobre os que se vaia soldar. 

c. CA2.3. Seleccionáronse e mantivéronse os consumibles segundo as 

súas funcións e os materiais para soldar 

2. RA3. Opera con equipamentos de soldadura oxiacetilénica branda e forte tendo 

en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as 

características do produto final 

a. CA3.3. Aplicouse a técnica operatoria e a secuencia de soldaxe 

necesarias para executar o proceso, tendo en conta a temperatura entre 

pasadas, a velocidade de arrefriamento e os tratamentos posteriores á 

soldaxe. 
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b. CA3.7. Identificáronse as deficiencias debidas á preparación, ao 

equipamento, ás condicións, aos parámetros de soldaxe, e ao material 

de achega como base 

c. CA3.8. Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre os 

equipamentos, os parámetros e a técnica operatoria. 

UD8. Soldadura forte y branda. 

1. RA1. Organiza o seu traballo na execución da soldadura oxiacetilénica branda e 

forte, para o que analiza a folla de procesos ou o procedemento 

correspondente, e elabora a documentación necesaria. 

a. CA1.1. Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos 

equipamentos. 

b. CA1.2. Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación 

de pezas. 

c. CA1.3 - Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos. 

UD9. Soldadura por resistencia. 

1. RA1. Organiza o seu traballo na execución da soldadura e na recarga, para o 

que analiza a folla de procesos ou o procedemento correspondente, e elabora a 

documentación 

necesaria. 

a. CA1.1. Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos 

equipamentos. 

b. CA1.2. Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación 

de pezas. 

c. CA1.3. Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

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

 

UD10. Proxeción térmica por oxigás. 

1. RA1. Organiza o seu traballo na execución da soldadura oxiacetilénica branda e 

forte, para o que analiza a folla de procesos ou o procedemento 

correspondente, e elabora a documentación necesaria. 

a. CA1.1. Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos 

equipamentos. 

b. CA1.3. Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación consisten na realización duns boletíns de exercicios 

sobre os contidos que non foron acadados nin superados polos alumnos na primeira e 

segunda avaliación. 

Aqueles alumnos que non acaden o aprobado mediante a realización dos boletíns de 

exercicios, terán a opción de realizar un exame telemático dos contidos mínimos 

exixibles para superar o módulo. 

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

Realizarase unha proba telemática dos conceptos, que poderá ser substituída, a 

criterio do profesor, pola entrega das actividades de recuperación e a obtención nas 

mesmas dunha cualificación positiva. 

Aqueles alumnos que conten con cualificacións durante o curso, tanto de conceptos 

coma de procedementos, operarase como no punto 2.1.3 

Aqueles alumnos que non conten con ningún tipo de cualificacións durante o curso 

deberán realizar unha proba de procedementos de maneira telemática. 
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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 

As medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores 

consisten na: 

 Realización dunha explicación dos contidos vistos na primeira e segunda 

avaliación e na entrega duns boletíns de exercicios sobre estes contidos para 

todo o alumnado do módulo. 

 Realización dunha explicación dos contidos de ampliación e na entrega duns 

boletíns de exercicios sobre os contidos de ampliación de aprendizaxes 

anteriores para todo o alumnado do módulo. 

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

As medidas de atención a diversidade do alumnado matriculado no módulo consisten 

na procura dos equipamentos necesarios para a realización das actividades, a 

flexibilización da entrega das mesmas en función das situación persoais, o seguimento 

continuo do alumnado mediante os sistemas telemáticas, a resolución das dúbidas 

sobre a súa formación e os exercicios propostos, etc. 

 

 


