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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 

9 Deseño asistido por computador CAD 3D 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Elabora documentación gráfica para a fabricación de produtos 
mecánicos utilizando aplicacións de debuxo asistido por computa-
dor. 

 CA1.3 - Representáronse obxectos en dúas e en tres dimensións. SI SI Arquivos elaborados con software CAD 3D 

 CA1.6 - Representáronse as cotas e as tolerancias dimensionais, 
xeométricas e superficiais da peza ou do conxunto, consonte a nor-
mativa de aplicación. 

SI SI Arquivos elaborados con software CAD 3D 

 CA1.7 - Asignáronselles restricións ás pezas para simular a súa 
montaxe e o seu movemento. 

NON SI Arquivos elaborados con software CAD 3D 

1.2 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

10 Automatización pneumática e hidráulica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Representa sistemas de automatización pneumáticos, hidráu-
licos e eléctricos aplicando normas de representación, e especifica a 
información básica de equipamentos e elementos. 

 CA1.2 - Debuxáronse os símbolos pneumáticos e hidráulicos segun-
do normas de representación gráfica. 

NON SI Exercicio de esquemas de automatización 

  CA1.7 - Representáronse as conexións e as etiquetas de conexión de 
instalacións. 

NON SI Exercicio de esquemas de automatización 
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1.3 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

11 Automatización pneumática e hidráulica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Representa sistemas de automatización pneumáticos, hidráu-
licos e eléctricos aplicando normas de representación, e especifica a 
información básica de equipamentos e elementos. 

 CA1.3 - Debuxáronse os símbolos eléctricos e electrónicos segundo 
normas de representación gráfica. 

NON SI Exercicio de esquemas de automatización 

  CA1.7 - Representáronse as conexións e as etiquetas de conexión de 
instalacións. 

NON SI Exercicio de esquemas de automatización 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Criterios de avaliación (CA) que se consideran mínimos esixibles para lograr resultados de aprendizaxe imprescindibles:  

RA1 -  Debuxa produtos de fabricación mecánica aplicando normas de representación gráfica. 

CA1.3 - Elaborouse un esbozo a man alzada segundo as normas de representación gráfica. 

CA1.5 - Realizáronse as vistas mínimas necesarias para visualizar o produto. 

CA1.7 - Realizáronse os cortes e as seccións que cumpran para representar todas as partes ocultas do produto. 

 

RA2 -  Establece características de produtos de fabricación mecánica interpretando especificacións técnicas segundo as normas. 

CA2.2 - Representáronse cotas segundo as normas de representación gráfica. 

 

RA1 -  Elabora documentación gráfica para a fabricación de produtos mecánicos utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. 

CA1.3 - Representáronse obxectos en dúas e en tres dimensións. 

CA1.6 - Representáronse as cotas e as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais da peza ou do conxunto, consonte a normativa de aplicación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A cualificación do terceiro trimestre e da avaliación final obterase tendo en conta os pesos asignados as Unidades Didácticas (UD) impartidas ata a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020. Con todo, nesta 
cualificación tamén se ponderaran a adquisición de aprendizaxes durante o terceiro trimestre, sempre e cando resulte unha cualificación máis favorable ao alumnado. 

 

No caso de que o alumnado non alcanzara os minímos exixibles nas aprendizaxes realizadas ata a declaración do estado de alarma, terá que facer actividades de recuperación e unha proba telemática, se a situación sanitaria non 
permite a realización de probas presenciais. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas de representación. Vistas normalizadas e perpectivas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Debuxa produtos de fabricación mecánica aplicando normas de repre-
sentación gráfica. 

 CA1.3 - Elaborouse un esbozo a man alzada segundo as normas de representa-
ción gráfica. 

Exercicios de esbozamento 

    CA1.5 - Realizáronse as vistas mínimas necesarias para visualizar o produto. Exercicio de representación das vistas míni-
mas necesarias para visualizar o produto. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Cortes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Debuxa produtos de fabricación mecánica aplicando normas de repre-
sentación gráfica. 

 CA1.7 - Realizáronse os cortes e as seccións que cumpran para representar 
todas as partes ocultas do produto. 

Exercicio de cortes e seccións. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Acotación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 



 

 

Páxina 6 de 8 

 

x   RA2 -  Establece características de produtos de fabricación mecánica interpre-
tando especificacións técnicas segundo as normas. 

 CA2.2 - Representáronse cotas segundo as normas de representación gráfica. Exercicio de acotación 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Deseño asistido por computador CAD 2D 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 -  Elabora documentación gráfica para a fabricación de produtos mecáni-
cos utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. 

 CA1.3 - Representáronse obxectos en dúas e en tres dimensións. Arquivos elaborados con software CAD 3D 

    CA1.6 - Representáronse as cotas e as tolerancias dimensionais, xeométricas e 
superficiais da peza ou do conxunto, consonte a normativa de aplicación. 

Arquivos elaborados con software CAD 3D 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Tanto o alumnado que tivo unha avaliación negativa previa á declaración do estado de alarma, coma o alumnado de 2º curso que teña o módulo pendente, terá que facer actividades de recuperación e unha proba telemática, se a 
situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.  

 

Para realizar o seguimento das actividades de recuperación e a proba telemática empregarase a aula virtual e a aplicación Cisco Webex Meetings. A data da proba telemática será publicada na aula virtual. 

 

A avaliación realizarase tomando como referencia os criterios de avaliación imprescindibles e os criterios de cualificación do punto 5 deste documento. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aqueles alumnos/as que incorreran  na perda do dereito á avaliación continua, deberán realizar unha proba de avaliación extraordinaria no mes de Xuño.  

 

A proba será telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Neste caso empregarase a aula virtual e a aplicación Cisco Webex Meetings.  

A data da proba telemática será publicada na aula virtual. 

 

A avaliación realizarase tomando como referencia os criterios de avaliación imprescindibles e os criterios de cualificación do punto 5 deste documento. 
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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 

Para realizar o seguimento das actividades de recuperación empregarase a aplicación Cisco Webex Meetings, onde o alumnado poderá consultar as dúbidas que lle vaian xurdindo. Para a entrega de tarefas empregarase a aula 
virtual. 

 

 

 

 

 

 


