
Formación profesional

Adaptación na programación para a fnaliiación do 
curso 2019-2020

Centro educatio

Código Centro Curso académico

15015767 CIFP Politécnico de Santaao 2019-2020

Ciclo formatio

Código Nome

CMFME02 Ciclo Medio de Soldadura e Caldeirería

Módulo profesional

Código Nome

MP0094 Soldadura en atmósfera protexida

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral Ordinario 2º

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Daniel Loureiro Varela

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innoiación
Educatia para o desenioliemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.  

Páxina 1 de 9



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

Nº Unidade didáctca

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

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

Tódolos alumnos con partes non superadas teñen adquirido as aprendizaxes e competencias 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 dispoñibles.

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 que se detallan mais adiante.
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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 Prevención de riscos laborais en operacións soldadura en atmosfera protexida

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que analiza planos, 
folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a documentación necesaria.

CA1.6 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade. PE.Proba escrita

x x 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.

CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben
adoptar na preparación e na execución das operacións de soldadura TIG.

PE.Proba escrita

Nº Unidade didáctca

2 141, GTAW: Soldeo por arco con electrodo non consumible en aceiro ó carbono

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que analiza planos, 
folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a documentación necesaria.

CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase. PE.Proba escrita

x x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.1 Describíronse as funcións das máquinas TIG e dos sistemas de soldaxe, así como
os útiles e os accesorios.

PE.Proba escrita

x x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.3 Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais para soldar. TO. Táboa de obseriación

x x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.12 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza. TO. Táboa de obseriación

x x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela - CA3.1 Describíronse os procedementos característicos da soldaxe. TO. Táboa de obseriación
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ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

x x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela -
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

CA3.6 Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o indicado na
documentación técnica.

TO. Táboa de obseriación

Nº Unidade didáctca

3 141, GTAW: Soldeo por arco con electrodo non consumible en aceiro inox

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que analiza planos, 
folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a documentación necesaria.

CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase. PE.Proba escrita

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.1 Describíronse as funcións das máquinas TIG e dos sistemas de soldaxe, así como
os útiles e os accesorios.

PE.Proba escrita

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.3 Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais para soldar. TO. Táboa de obseriación

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.12 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza. TO. Táboa de obseriación

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela -
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

CA3.1 Describíronse os procedementos característicos da soldaxe. TO. Táboa de obseriación

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela -
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

CA3.6 Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o indicado na
documentación técnica.

TO. Táboa de obseriación

Nº Unidade didáctca

4 141,GTAW: Soldeo por arco con electrodo non consumible en aluminio

1ª 2ª Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

Páxina 4 de 9



aval. aval.

x RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura TIG, para o que analiza planos, 
folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a documentación necesaria.

CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade para cada fase. PE.Proba escrita

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.1 Describíronse as funcións das máquinas TIG e dos sistemas de soldaxe, así como
os útiles e os accesorios.

PE.Proba escrita

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.3 Seleccionáronse e reguláronse os gases tendo en conta os materiais para soldar. TO. Táboa de obseriación

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e identi -
fica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas ca-
racterísticas do produto que se pretenda obter.

CA2.12 Mantívose a área de traballo co grao axeitado de orde e limpeza. TO. Táboa de obseriación

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela -
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

CA3.1 Describíronse os procedementos característicos da soldaxe. TO. Táboa de obseriación

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e rela -
ciona o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto fi-
nal.

CA3.6 Identificáronse os defectos de soldaxe e reparáronse para conseguir o indicado na
documentación técnica.

TO. Táboa de obseriación

Nº Unidade didáctca

5 135, GMAW: Soldeo por arco con argón+CO2

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x RA1 - Organiza o seu traballo na execución da soldadura MAG/MIG, para o que analiza pla-
nos, folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elabora a documentación necesa-
ria.

CA1.1 Identificouse a secuencia de operacións de preparación dos equipamentos. PE. Proba Escrita

x x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por MAG/MIG e identifica os parámetros, os
gases e os consumibles que se deban regular en relación coas características do produto
que se pretenda obter.

CA2.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función das
características da operación.

TO. Táboa de observación

x x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu funcionamento
coas condicións do proceso e coas características do produto final.

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.

TO. Táboa de observación
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Nº Unidade didáctca

6 131, GMAW: Soldeo por arco con gas argón

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por MAG/MIG e identifica os parámetros, os
gases e os consumibles que se deban regular en relación coas características do produto
que se pretenda obter.

CA2.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función das
características da operación.

TO. Táboa de observación
PE. Proba Escrita

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu funcionamento
coas condicións do proceso e coas características do produto final.

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.

TO. Táboa de observación

Nº Unidade didáctca

7 114,136,137-FCAW: Soldeo por arco con aramio tubular

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe por MAG/MIG e identifica os parámetros, os
gases e os consumibles que se deban regular en relación coas características do produto
que se pretenda obter.

CA2.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función das
características da operación.

TO. Táboa de observación
PE. Proba Escrita

x RA3 - Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu funcionamento
coas condicións do proceso e coas características do produto final.

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.

TO. Táboa de observación

Nº Unidade didáctca

8 Procesos especiais de soldeo

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe especiais (SAW, robots, plasma, fricción, indu-
ción, ultrasóns, etc.) e os de proxección por arco, e identifica os parámetros, os gases e os 
consumibles que se deban regular, en relación coas características do produto

CA2.1 Describíronse as funcións das máquinas especiais e dos sistemas de soldaxe, así
como os útiles e os accesorios.

PE. Proba Escrita

RA2 - Prepara os equipamentos de soldaxe especiais (SAW, robots, plasma, fricción, indu- CA2.3 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e os accesorios en función das PE. Proba Escrita
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ción, ultrasóns, etc.) e os de proxección por arco, e identifica os parámetros, os gases e os 
consumibles que se deban regular, en relación coas características do produto

características da operación.

RA4 - Opera con equipamentos de soldaxe especiais (robots, plasma, fricción, indución, ul -
trasóns, etc.) así como cos de proxección por arco de xeito manual, e relaciona o seu fun-
cionamento coas condicións do proceso e coas características do produto final.

CA4.1 Describíronse os procedementos característicos da soldaxe e a proxección. PE. Proba Escrita

Nº Unidade didáctca

9 121,SAW: Soldeo por arco sumerxido

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA5 - Opera con equipamentos de soldaxe por arco somerxido (SAW) e relaciona o seu 
funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto final.

CA5.1 Describíronse os procedementos característicos de soldaxe. PE. Proba Escrita

x RA8 - 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.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles, máquinas de soldaxe especiais, equipamentos de proxección e medios
de transporte.

PE. Proba Escrita

Nº Unidade didáctca

10 Cualificación de soldadores

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x RA6 - Selecciona os procesos de soldaxe, recargamento e proxección tendo en conta as 
características do produto final, e realiza o procedemento correspondente.

CA6.2 Identificáronse as posibilidades e as limitacións dos procesos de soldaxe, recarga-
mento e proxección.

PE. Proba Escrita
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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 esixibles 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

Non aplica. Non hai alumnos con PD neste curso
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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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