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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15015767 CIFP “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 CSFME02 Construcións metálicas Superior Ordinario

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0248 Procesos  de  mecanizado,  corte  e  conformado  en  construciós
metálicas

1ºCOME 7 213 213

Profesorado asignado ao módulo Edita Álvarez Silva

2. Criterios de cualificación das UD afectadas e mínimos 
exixibles

1.2.Identificación das UD afectadas

UD:8   PROGRAMACIÓN CON TECNOLOXÍA CNC

R.A. C.A. Imprescindible Desenvolvido Instrument
os Aval.

R.A1-Prepara
máquinas,
equipamentos  e
sistemas
automáticos para o
proceso  de
mecanizado.

CA1.5-Realizáronse programas de 
CNC, secuenciando e codificando 
as operacións partindo do proceso 
e do plano. 

SI SI Exercicios
Clase Cisco

CA1.6-Verificáronse  e  corrixíronse
os erros do programa simulando o
proceso no computador. 

SI SI Taller

CA1.7-Introducíronse  e
axustáronse  os  parámetros  do
proceso  de  corte,  mecanizado,

SI SI Taller
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trazado  e  conformación  na
máquina. 

RA2-Opera coas 
máquinas, os 
equipamentos e os 
sistemas 
automáticos que 
interveñen no 
proceso de 
mecanizado.

CA2.3-Axustouse o programa de 
control numérico a pé de máquina 
para eliminar os erros. 

SI SI Taller

CA2.4-Executouse o programa de 
control numérico. 

SI SI Exercios
Clase Cisco

CA2.9-Corrixíronse  as  desviacións
do  proceso  actuando  sobre  o
programa ou a máquina. 

SI SI Exercicios

UD:9   MANTEMENTO

R.A. C.A. Imprescindible Desenvolvido Instrumentos Aval.

RA1-Realiza  o
mantemento  de
primeiro  nivel  de
máquinas,
ferramentas  e
útiles, e xustifica as
súas implicacións

CA1.1 - 
Recoñeceuse o 
plan de 
mantemento da 
cada máquina, de 
cada ferramenta e 
de cada útil. 

SI SI Traballo escrito

CA1.4 - 
Realizáronse 
desmontaxes e 
montaxes de 
elementos simples 
de acordo co 
procedemento. 

SI SI Taller

CA1.5 - Realizouse 
a listaxe de 
operacións de 
mantemento para 
que a máquina e a 
ferramenta estean 
nos  parámetros.

SI SI Traballo entregado 
Clase Cisco

CA1.7 - Valorouse a
importancia de 
realizar o 
mantemento de 
primeiro nivel nos 

SI SI Clase Cisco
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tempos 
establecidos. 

2.2.Criterios de cualificación

Os alumnos serán cualificados polos resultados acadados ata o segundo trimestre,
ademáis  dos  traballos  entregados  ata  o  final  do  terceiro  trimestre,  por  correo,
whatsapp, aula virtual.

A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10, 

Considerándose   aprobados  todos  os  alumnos  que  obteñan  unha  cualificación
mínima  dun  5.  Os  que  non  superen  esta  nota  terán  que  ir  a  unha  proba  de
recuperación. Os aprobados no primeiro e segundo trimestre poderán subir nota no
terceiro.

 

A nota da avaliación obterase do xeito seguinte: 

1º  As  probas  obxetivas  de  coñecementos,  das  unidades  didácticas  con  contido
teórico-práctico puntuaranse de 0 a 10 puntos. 

A nota da terceira avaliación procederá das actividades no confinamento. 

Os traballos de reforzo e ampliación, terceiro trimestre:

.Asistencia ás clases online ou do xeito que poda facelo.

.Preocupación por pedir os traballos de reforzo.

.Entrega dos traballos en tempo e forma de xeito escrito.

.Limpeza e orde na súa entrega.

.Normas de comportamento online. 

Tendo  en  conta  que  cada  un  destes  apartados  será  valorado  positivamente  na
avaliación

2º  A nota  final  sera  a  suma  dos  dous  primeiros  trimestres,  máis  os  traballos
entregados no terceiro trimestre ó correo, no caso de non poder facelo, doutro xeito,
en tempo e forma, sempre e cando a avaliación sexa positiva en cada un deles.
Estes traballos puntuarán de xeito positivo para o alumnado.  

Os traballos do terceiro trimesrtre non serán avaliados coma no primeiro e segundo,
debido á crise sanitaria do Covid-19 que nos impide a posibilidade de facer probas

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



presenciais, polo que as clases serán desenroladas por videoconferencia a través da
plataforma Cisco. Os traballos entregados valerán para mellorar a cualificación final.

Estes traballos valerán para recuperar ós alumnos pendentes, avanzar, consolidar e
mellorar  os  coñecementos,  de  ningún  xeito  se  verá  perxudicado  o  alumno polo
traballo  desenvolvido  de  maneira  non  presencial.  Pode  mellorar  as  súas
cualificacións finais entregándoos de forma non presencial, por calquera medio que
poda.

Para superar o módulo será imprescindible obter unha cualificación igual ou superior
a 5 puntos (nunha escala de 0 a 10) na parte teórica e práctica dos dous primeiros
trimestres e na teórico-práctica da terceira cos traballos online.

A nota final, será o do terceiro trimestre, ao tratarse dunha avaliación continua.

Terase en conta o resto do equipo docente do ciclo,  coa intención de coñecer a
evolución no resto dos módulos.

2.3. Mínimos esixibles

2.3.1. Organización dos procesos de mecanizado

2.3.1.1. Relación dos procesos de mecanizado, corte e conformado cos traballos de
construcións metálicas

1.3.1.2.Organización  das  máquinas  e  os  medios  baseados  nos  procesos  de
mecanizado, corte e conformado.

1.3.1.3. Organización das medidas de prevención, tratamento de residuos. Calidade:
Normativa e catálogos.

2.3.2.Trazado de desenrolos de caldeirería: 

2.3.2.1.  Debuxo  de  desnvolvementos  e  interseccións  de  caldeiraría  en  chapa,
tubaxes, patróns, útiles e perfís, tubaxes e elementos.

2.3.2.2. Marcaxe para a identificación de chapas, perfís, tubaxes e elementos.

2.3.2.3. Variables do proceso de fabricación para ter en conta no trazado.

2.3.2.4. Deformacións producidas no proceso constructivo e a súa consideración no
trazado.

2.3.2.5. Software de trazado.

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



2.3.3.Técnicas de programación, linguaxes e simulación de CNC. 

 2.3.3.1. Manexo e uso de máquinas de control numérico. Preparación de máquinas,
equipamentos, útiles e ferramentas. 

 2.3.3.2.Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios. Axuste de útiles. 

 2.3.3.3. Regulación de parámetros do proceso. 

 2.3.3.4. Toma de referencias

               2.3.3.5.Programación en coordenadas cartesianas polares e paramétricas.

2.3.4.Tipos de máquinas e instalacións en construcións metálicas. Execución
de operacións con CNC. 

 2.3.4.1. Sistemas auxiliares e accesorios.

 2.3.4.2. Funcionamento da maquinaria.

2.3.4.3.  Técnicas operativas de mecanizado, corte (mecánico e térmico),
trazado e conformado. 

2.3.5. Útiles de verificación e medición

2.3.5.1. Metroloxía e verificación de pezas. 

2.3.5.2. Identificación e corrección das desviacións do proceso

2.3.5.3.  Mecanizado  con  abrasivos  e  moas  abrasivas.  Tensións,
deformacións e técnicas de endereitamento. 

2.3.6. Identificación de riscos

2.3.5.2. Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. 

2.3.5.2.  Prevención  de  riscos  laborais  nas  operacións  de  mecanizado,  corte,
conformación e montaxe.

2.3.5.2. Factores físicos e químicos do contorno de traballo.

2.3.7.  Cumprimento  da  normativa  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de
protección ambiental. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

As probas obxectivas non superadas poderán ser recuperadas na proba obxectiva
final. Nesta proba só é necesario recuperar as partes non superadas ao longo do
curso.  A puntuación será de 0 a 10 puntos,  sendo necesario  acadar un 5 como
mínimo, para ter a avaliación aprobada.

Poderase  facer  unha  proba  obxetiva  de  coñecementos  do  módulo,  por
videoconferencia,  a  través  de  Cisco  Webex  Meeting,  programada  coa  suficiente
antelación.

O/a  docente  establecerá  as  medidas  indidividualizadas  e  marcará  o  prazo
extraordinario  para  que  o  alumnado  poda  entregar  as  actividades  antes  da
avaliación.

Debido á situación de emerxencia sanitaria, estas probas serán presenciais se así
se puideran celebrar, no caso de non poder levarse a cabo deste xeito, faranse de
forma online a través de videoconferencias.

3.1 Actividades de recuperación

  As actividades de recuperación, reforzo e ampliación que se levarán a cabo no
terceiro trimestre:

1.  Exercicios  de  ampliación  de  programación  en  coordenadas,  incrementais  cos
ciclos  roscado  de  mecanizado  en  fresadora  tendo  en  conta  as  velocidades  e
revolucións.

2.Exercicios de programación en fresadora coas caixeiras rectangulares e circulares.

3.Exercicos de reforzo en contidos anteriores ó terceiro trimestre en CNC de plasma.

4. Exercicios de programación láser en paramétricas coa función espello.

5. Desenrolos de triangulación de repaso.

 6. Cuestionarios con preguntas.

7. Exercicios sobre aqueles aspectos nos que presentan dificultades.

 Tendo  en  conta  que  cada  un  destes  apartados  será  valorado  positivamente  na
avaliación
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con 
perda de dereito á avaliación continua (PD)

Cando un alumno acumule un número de faltas de asistencia xustificadas ou sen
xustificar  superior  o  10% das horas totais  do modulo considerase que perdeu o
dereito a avaliación continúa, esto levará consigo o sometemento do alumno a un
sistema de avaliación extraordinario. 

A perda da avaliación continúa será comunicada o titor e este será o encargado de
notificarlla por escrito ó alumno e ós seus pais ou titores legais. 

En calquera  caso,  a  perda da avaliación  continua suporá  que o alumno deberá
someterse  a  un  sistema  de  avaliación  extraordinario,  consistente  nunha  proba
teórico-práctica que se cinguirá  ós contidos dados durante o curso e que estará
baseada nos contidos mínimos esixibles. 

A  proba  teórica-práctica  abrengará  todos  os  contidos  imprescindibles,  permitirá
coñecer a superación destes. Cualificarase de 0 a 10 puntos,con ata dous decimais,
redondeándose  de  ser  o  caso,  de  xeito  que  o  decimal  se  asimilará  ao  enteiro
superior se o seu valor é de 0,5 ou superior.

En ningún caso as probas poderán superar a duración dunha xornada lectiva. 

As  horas  e  datas  das  probas  extraordinarias  serán  publicadas  coa  suficiente
antelación na páxina web do centro: www.politecnicodesantiago.es.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

Os alumnos poderán recuperar de forma autónoma aquelas actividades ou traballos
teorico-prácticos  que  pola  súa  composición  poidan  ser  realizados  por  calquera
alumno por videoconferencia.

Os alumnos deben de ter obxectivos que lle resulten alcanzables e ofrecerlles a
axuda necesaria para acadalos, para evitar a súa desmotivación. Mais deben facer
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os traballos e entregalos en tempo e forma, no confinamento, a non ser que haxa
algún con dificultades para comunicarse, neste caso debe comunicalo ó seu titor.
Este  debe  comunicalo  á  xefatura  para  facer  as  xestións  necesarias,  facéndolle
chegar os alumnos os medios necesarios para establecer comunicación, ordenador
ou wifi.

Para atender esta situción de estado de alarma,  procederase a: 

- Concretar nas programacións didácticas a adaptación á realidade do confinamento
do terceiro trimestre.

- A axuda dos titores.

-A axuda da xefatura de estudios

As actuacións que se poden realizar para atender a estes alumnos son: 

- Diferenciación dos elementos esenciais na aprendizaxe dos contidos.  Os alumnos
sexan capaces de encontrar espacios de resposta adecuados ás súas capacidades
no confinamento.

- Desenvolvendo as actividades de aplicación e os exercicios propostos. 

Os  alumnos/as  que  durante  o  transcurso  do  confinamento  que  non  cumpran
expectativas  marcadas  polo  profesor  este  realizara  unha  atención  mais
individualizada co alumno/a, esta atención incluíra os seguintes apartados:

- Atención individualizada por calquera medio de contacto, sempre que o alumno
queira. 

- Traballo na clase por Cisco Webex tódolas semanas, sen sobregargar ó alumnado
de tarefas.

Estas  accións   nunca  influirán  nos  contidos  imprescindibles  esixidos  na
programación.  

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo
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As reunións de avaliación do profesorado por Cisco teñen coma obxectivo principal
coñecer  o  nivel  e  as  carencias  ou  dificultades  dos  alumnos  ó  empezar  o
confinamento  co  fin  de  poder  adecuar  na  medida  do  posible  as  actividades  do
derradeiro trimestre para a consecución dos obxectivos imprescindibles. 

A información obtémola  mediante  a realización dunha ou varias  probas que nos
permitan coñecer individualmente e da forma máis fiable posible os coñecementos
dos  alumnos,  así  como  as  necesidades  intelectuais,  tratándoos  ca  sensibilidade
necesaria en cada caso particular.
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