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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 
Non hai criterios de avaliación nin RA afectados na terceira avaliación, posto que o curso é 2ª e todos os RA foron tratados. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 UF1- Definición e calculo de tempos nos procesos de mecanización, conformación, corte térmico e trazado. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Establece procesos de mecanizado, corte e conformación, con xustificación da 
súa secuencia e das variables de control de cada fase. 

 CA1.2.1 - Relacionáronse as operacións dos procedementos de mecanizado 
coas máquinas, as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios.  

PE.2 - Procedementos de fabricación por 
mecanizado nas construcións metálicas. 

     CA1.2.2 - Relacionáronse as operacións dos procedementos de conformación 
coas máquinas, as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios.  

PE.3 - Procedementos de fabricación por 
conformado nas construcións metálicas 

     CA1.2.3 - Relacionáronse as operacións dos procedementos de montaxe e 
unión, coas máquinas, as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios.  

PE.4 - Procedementos de montaxe e unión 
nas construcións metálicas. 

     CA1.6  - Determinouse e calculouse o tempo de cada operación.  PE.8 - Cálculo do tempo de cada operación. 

       

 

Nº Unidade didáctica 

2 UF2- Definición de procesos de unión e montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Establece os procesos de unión e montaxe, con definición das especificacións e 
as variables de proceso. 

 CA2.3 - Relacionáronse as operacións dos procedementos de unión e montaxe 
coas máquinas, as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios.  

PE.2 - Máquinas, ferramentas, equipamentos 
e útiles necesarios nas operacións dos proce-
dementos de unión e montaxe. 

     CA2.4 - Determinouse e calculouse o tempo de cada operación.  PE.3 - Tempos de cada operación 
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Nº Unidade didáctica 

1 Valoración de custos de mecanización, conformación unión e montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Determina os custos de mecanizado, conformación, unión e montaxe, anali-
zando os custos das solucións de fabricación. 

 CA3.1 - Identificáronse os compoñentes de custo dos procesos de mecanizado, 
conformación, unión e montaxe. 

PE.3 - Compoñentes de custo dos procesos de 
mecanizado, conformación, unión e montaxe 

       

 
Nº Unidade didáctica 

4 UF1- Organización dos recursos da área de produción 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   Organiza a disposición dos recursos na área de produción, tendo en conta a 
relación entre a súa disposición física e o proceso de fabricación. 

 CA4.2 - Definíronse os postos de traballo, a localización dos equipamentos e os 
fluxos de materiais. 

PE.1 - Definición dos postos de traballo, 
localización dos equipamentos e fluxos de 
materiais 
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Nº Unidade didáctica 

5 UF”- Definición de probas e ensaios destrutivos e non destrutivos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  Define o plan de proba e ensaios co fin de comprobar o nivel de fiabilidade e 
calidade do produto, e elabora o procedemento de inspección. 

 CA1.1 - Describíronse os ensaios destrutivos e non destrutivos que se realizan 
en construcións metálicas.  

PE.1 - Ensaios destrutivos e non destrutivos 

     CA1.4 - Determináronse os equipamentos e os elementos de verificación e 
control necesarios para realizar as probas e os ensaios.  

PE.4 - Equipamentos e elementos de verifica-
ción e control necesarios para realizar as 
probas e os ensaios.  

       

 
Nº Unidade didáctica 

6 UF2- Realización de probas e ensaios destrutivos e non destrutivos. Dada a situación de emerxencia sanitaria pola que se está a pasar, esta UD realizarase só por medio de simuladores que están a disposición do alum-
nado no curso creado en Moodle con este cometido. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  Opera coas máquinas e os equipamentos que interveñen nas probas e nos 
ensaios, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións 
do proceso e os resultados obtidos. 

 CA2.2 - Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar ensaios destruti-
vos e non destrutivos.  

LC.2 - Técnica operativa necesaria para execu-
tar ensaios destrutivos e non destrutivos. 

     CA2.4 - Executáronse probas e ensaios aplicando as normas e os procedemen-
tos adecuados.  

LC.3 - Execución de probas e ensaios aplican-
do as normas e os procedementos adecua-
dos. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As/os alumnas/os que non acadaren  os resultados de aprendizaxe marcados na programación realizada a principio de curso, realizarán actividades de recuperación.  
 
Para a recuperación da 1ª avaliación. 
Actividades: 
Identificación das máquinas e ferramentas para a mecanización. 
Definir as operacións dos procesos de mecanización, conformación e corte térmico 
Describir os tipos de unións: desmontables, fixas e procesos de soldaxe. 
 
Boletíns de exercicios: 
Calcular os parámetros de operacións mecanización, conformación e corte térmico 
Cálculo de custos de mecanización, conformación, unión e montaxe. 
 
Para a recuperación da 2ª avaliación. 
 
Actividades: 
Describir os ensaios destrutivos e non destrutivos que se realizan en construcións metálicas. 
Determinar os equipamentos e os elementos de verificación e control necesarios para realizar as probas e os ensaios 
Executar probas e ensaios aplicando as normas e os procedementos adecuados. Dada a situación de emerxencia sanitaria pola que se está a pasar, esta UD realizarase só por medio de simuladores que están a disposición do 
alumnado no curso creado en Moodle con este cometido. 
 
Deberán recuperar as avaliacións non superadas mediante a realización das actividades de recuperación de aprendizaxes propostas desde a declaración do estado de alarma . 
Estas actividades son propostas e enviadas por correo electrónico a cada alumno. 
 
Realizarase unha proba telemática, que se acordará en tempo en forma co alumnado pendente, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. 
 
O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior, tanto nas actividades como na proba telemática, para poder superar o módulo. O procedemento de cálculo da cualificación final será mediante a media aritmética da 
cualificación das dúas avaliacións. 
 
Estas actividades ou proba tratarán dos contidos e destrezas do currículo e terán como referencia os mínimos imprescindíbeis, referenciados no apartado 6 desta programación. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Non hai alumnado nesta situación. 
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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 

 
Non se da lugar. 
 
 

 
 


