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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica non superada por algún alumno) 

Nº Unidade didáctica 

1    Análise do proceso de montaxe e elecion das ferramentas 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de cons-
trucións metálicas e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas, 
e os medios auxiliares e de protección. 

 RA2 -  Elabora o plan de montaxe de construcións metálicas e identifica e 
caracteriza as súas fases. 

 CA1.1 - Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os 
elementos auxiliares necesarios para realizar o traballo. 

 CA1.2 - Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deduci-
dos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo funcionamento. 

 CA2.2 - Determinouse a secuencia idónea de montaxe. 

Dado que as circunstancias impiden a compro-
bación de determinados criterios  Os instru-
mentos centraranse naqueles que poden ser 

avaliados mediante traballos e exercicios. 

 

x   RA2 -  Opera coas máquinas, os equipamentos e os sistemas automáticos que 
interveñen no proceso de unión e montaxe, tendo en conta a relación entre o 
seu funcionamento, as condicións do proceso e as características do produto 
final. 

 CA2.2 - Determinouse a secuencia idónea de montaxe. Cuestionarios e traballos escritos.. 

Nº Unidade didáctica 

2 
  

 
Plan de montaxe. 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA1 -  Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de cons-
trucións metálicas e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas, 
e os medios auxiliares e de protección.   

 

 CA1.2 - Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deduci-
dos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo funcionamento. 

 CA1.3 - Identificáronse os materiais necesarios para o traballo de montaxe 
de construcións metálicas. 

 CA1.5 - Colocáronse os elementos de montaxe nas zonas definidas. 

Traballos e exercicios escritos, 
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x   RA2 -  Elabora o plan de montaxe de construcións metálicas e identifica e 
caracteriza as súas fases. 

 CA2.1 - Definíronse os medios humanos e materiais necesarios. 

 CA2.2 - Determinouse a secuencia idónea de montaxe. 

 CA2.4 - Explicáronse os procesos de montaxe en construcións metálicas tipo: 
estruturas, caldeiraría, carpintaría metálica, etc. 

 CA2.6 - Describíronse as consecuencias e as solucións que producen as 
dilatacións dos materiais. 

Traballos e exercicios escritos, 

x   RA3 -  Monta elementos de construcións metálicas e carpintaría metálica, para 
o que analiza os procedementos de montaxe e aplica as técnicas operativas de 
posicionamento, aliñación e unión. 

 CA3.1 - Utilizáronse os medios e os equipamentos de medida e nivelación 
empregados en montaxe de construcións metálicas segundo procedementos 
e técnicas operativas específicas. 

  

Traballos e exercicios escritos, 

Nº Unidade didáctica 

4 

  
 

Análise do proceso de montaxe de tubaxes. 

 
 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 -  Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de tuba-
xes e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas, e os medios 
auxiliares e de protección.  

 CA1.1 - Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os 
elementos auxiliares necesarios para realizar o traballo. 

 CA1.2 - Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deduci-
dos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo funcionamento. 

 CA1.3 - Identificáronse os materiais necesarios para o traballo de montaxe 
de tubaxes. 

 CA1.8 - Montáronse as estadas e as gradas necesarias para acceder á zona 
de montaxe en condicións de seguridade. 

Cuestionarios e traballos escritos. 

No CA1.8 Coñecer tipos de estadas, cando 
empregar cada un, medidas de seguridade etc. 
Non executar o traballo fisicamente. 

 x  RA3 -  Monta instalacións de tubaxes, para o que analiza os procedementos de 
montaxe e aplica as técnicas operativas de posicionamento, aliñación e unión. 

 Interpretáronse os planos, e calculáronse os ángulos e dimensións das 
tubaxes. 

Cuestionarios e traballos escritos. Pequenos cálculos 
de tubaxe en isométrico. 
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 x  RA3 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

   CA3.4 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, máquinas 
e equipamentos coas medidas requiridas de seguridade e de protección per-
soal. 

 CA3.5 - Determináronse os elementos de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións do pro-
ceso de fabricación. 

-Cuestionario. Relacionar a manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas e equipamen-
tos coas medidas requiridas de seguridade e de 

protección persoal.  
Determinar os elementos de seguridade e de 

protección persoal que cumpra adoptar na 
preparación e na execución das operacións do 

proceso de fabricación. 

 

5 

  
 
 

.  Plan de montaxe de tubaxes e montaxe das mesmas. 

 
 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de tubaxes e 
selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas, e os medios auxilia-
res e de protección.   

 

CA1.1 - Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os ele-
mentos auxiliares necesarios para realizar o traballo. 

CA1.2 - Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos 
do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo funcionamento. 

CA1.3 - Identificáronse os materiais necesarios para o traballo de montaxe de 
tubaxes. 

CA1.8 - Montáronse as estadas e as gradas necesarias para acceder á zona de 
montaxe en condicións de seguridade. 

Cuestionarios e traballos escritos. 

No CA1.8 Coñecer tipos de estadas, cando 
empregar cada un, medidas de seguridade etc. 
Non executar o traballo fisicamente. 

 x RA2 -  Elabora o plan de montaxe de tubaxes, e identifica e caracteriza as súas 
fases.   

CA2.1 - Definíronse os medios humanos e materiais necesarios.  

- 

Interpretáronse os planos, e calculáronse os ángulos e dimensións das tubaxes. 

Cuestionarios e traballos escritos. Pequenos cálculos 
de tubaxe en isométrico. 

  RA3 -  Monta instalacións de tubaxes, para o que analiza os procedementos de 
montaxe e aplica as técnicas operativas de posicionamento, aliñación e unión 

CA3.1 - Utilizáronse os medios e os equipamentos de medida e nivelación 
empregados en montaxe de construcións metálicas, segundo procedemen-
tos e técnicas operativas específicas. 

Actividades, cuestionarios que versarán sobre o 
coñecemento de montaxe e nivelación de tubaxes. 

6  Realización de mantemento e prevención de riscos laborais. 

.x x    
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 x RA2 -  Elabora o plan de montaxe de tubaxes, e identifica e caracteriza as súas 
fases. 

 CA2.3 - Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso de 
montaxe. 

Actividades, cuestionarios que versarán sobre 
normas de seguridade. 

 x RA5 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamen-
tos para os previr. 

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e medios. 

CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, 
alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar 
nas operacións de montaxe. 

CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para 
adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe. 

Actividades, cuestionarios que versarán sobre o 
os criterios  de avaliación . 

Nº Unidade didáctica 

7 
  

 
Tratamentos de proteción das estruturas metálicas. 

 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 -  Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso do tratamento 
superficial para realizar, e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferra-
mentas, e os medios auxiliares e de protección.  SI 

 

 CA1.2 - Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deduci-
dos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo funcionamento.  

 CA1.3 - Identificáronse os materiais necesarios para o traballo da aplicación 
de tratamentos superficiais. 

Cuestionarios e traballos escritos. 

 

 x  RA2 -  Elabora o plan da aplicación do tratamentos superficiais, e identifica e 
caracteriza as súas fases. 

 CA2.2 - Determinouse a secuencia idónea da aplicación de tratamentos 
superficiais. 

 CA2.4 - Explicáronse os procesos da aplicación de tratamentos superficiais 
nas construcións metálicas tipo: estruturas, caldeiraría, carpintaría metálica, 
tubaxes, etc. 

Cuestionarios e traballos escritos.  

 x  RA3 -  Aplica tratamentos de acabamento, tendo en conta a relación entre as 
súas características e os requisitos da instalación. 

 CA3.1 - Seleccionouse o procedemento de tratamento do acabamento para 
aplicar tendo en conta as características do material base e a súa solicitude 
en servizo. 

Cuestionario  sobre o coñecemento de procedemen-
tos e tratamentos de acabado.  
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 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 equipa-
mentos para os previr. 

 CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. 

 CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
para adoptar na preparación e na execución das operacións da aplicación de 
tratamentos superficiais. 

Exercicios sobre seguridade  e prevención de riscos. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Está definido no informe individualizado de cada alumno. Adáptase ás partes pendentes de cada un. 

Este  tipo de avaliación só será válida no caso de que non se podan realizar as probas de xeito presencial. 

Dado que posiblemente non se podan realizar probas prácticas e que os mínimos esixibles dos mínimos imprescindibles que poden realizarse consistirán na entrega de traballos e exercicios. 

(É posible que estes mínimos non garantan uns coñecementos similares aos acadados polo alumnado avaliado en condicións normais) 

Os que non realicen os exercicios e traballos terán exames presenciais  ou telemáticos. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Non hai ningún caso. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Dadas as circunstancias de non poder facer reforzo presencial. Facilitóuselles documentación e cuestionarios necesarios para unha adquisición de coñecementos teóricos mínimos. 

Comunicación co alumnado por todos os medios posibles, resolvendo dúbidas e realizando seguimento das actividades. 

 

 

 

 

 


