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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767   CIFP Politécnico de Santiago 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSFME02 Construcións metálicas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial 2º 

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

Nome e apelidos 

Ovindo Comuñas García 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 3 de 7 

 

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 

3   Soldadura con electrodo revestido SMAW. 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Prepara máquinas, equipamentos e sistemas automáticos, útiles e ferramentas 
que interveñen no proceso de unión e montaxe, para o que analiza as condicións do 
proceso e as características do produto final. 

 CA1.1 - Describíronse as funcións das máquinas e os sistemas de unión e 
montaxe, así como os útiles e os accesorios. 

 CA1.10 - Realizouse correctamente a toma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do proceso. 

 CA1.11 - Identificáronse e corrixíronse posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 

.1-Cuestionario. Describir as funcións das má-
quinas e os sistemas de unión e montaxe, así 

como os útiles e os accesorios. 

-Realizar atoma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do 

proceso. 

-Identificar os posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, 
etc. 

   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. 

 CA2.7 - Identificáronse as deficiencias debidas á programación, á prepara-
ción e ao equipamento, así como ás condicións e aos parámetros de fabrica-
ción. CA2.4 - Comprobáronse as características das pezas unidas e monta-
das. 

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

Cuestionarios e traballos escritos. Identificar, com-
probar  as deficiencias debidas á programación, á 
preparación e ao equipamento, así como ás condi-
cións e saber sobre que parámetro compre  actuar 

nos desvíos ou defectos nos procesos de fabricación. 

   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. 
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Nº Unidade didáctica 

4 
  

 
Soldadura TIG 

 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 -  Prepara máquinas, equipamentos e sistemas automáticos, útiles e ferramentas 
que interveñen no proceso de unión e montaxe, para o que analiza as condicións do 
proceso e as características do produto final. 

 CA1.1 - Describíronse as funcións das máquinas e os sistemas de unión e 
montaxe, así como os útiles e os accesorios. 

 CA1.10 - Realizouse correctamente a toma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do proceso. 

 CA1.11 - Identificáronse e corrixíronse posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 

.1-Cuestionario. Describir as funcións das má-
quinas e os sistemas de unión e montaxe, así 

como os útiles e os accesorios. 

-Realizar atoma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do 

proceso. 

-Identificar os posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, 
etc. 

   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. 

 CA2.7 - Identificáronse as deficiencias debidas á programación, á prepara-
ción e ao equipamento, así como ás condicións e aos parámetros de fabrica-
ción. CA2.4 - Comprobáronse as características das pezas unidas e monta-
das. 

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

Cuestionarios e traballos escritos. Identificar, com-
probar  as deficiencias debidas á programación, á 
preparación e ao equipamento, así como ás condi-
cións e saber sobre que parámetro compre  actuar 

nos desvíos ou defectos nos procesos de fabricación. 

   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. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 
  

 
Soldadura MIG/MAG 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 -  Prepara máquinas, equipamentos e sistemas automáticos, útiles e ferramentas 
que interveñen no proceso de unión e montaxe, para o que analiza as condicións do 
proceso e as características do produto final. 

 CA1.1 - Describíronse as funcións das máquinas e os sistemas de unión e 
montaxe, así como os útiles e os accesorios. 

 CA1.10 - Realizouse correctamente a toma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do proceso. 

 CA1.11 - Identificáronse e corrixíronse posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, etc. 

.1-Cuestionario. Describir as funcións das má-
quinas e os sistemas de unión e montaxe, así 

como os útiles e os accesorios. 

-Realizar atoma de referencias nos sistemas 
automáticos, de acordo coas especificacións do 

proceso. 

-Identificar os posibles erros de preparación de 
máquinas, equipamentos, útiles, ferramentas, 
etc. 

 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. 

 CA2.7 - Identificáronse as deficiencias debidas á programación, á prepara-
ción e ao equipamento, así como ás condicións e aos parámetros de fabrica-
ción. CA2.4 - Comprobáronse as características das pezas unidas e monta-
das. 

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

Cuestionarios e traballos escritos. Identificar, com-
probar  as deficiencias debidas á programación, á 
preparación e ao equipamento, así como ás condi-
cións e saber sobre que parámetro compre  actuar 

nos desvíos ou defectos nos procesos de fabricación. 

 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. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

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

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

 

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

 A ausencia de entrega das actividades ou non superadas, conleva unha proba escrita de xeito presencial ou telemática se non se pode acudir ao  centro como as circunstancias provocadas pola crise sanitaria. 

 Puntuarase de 0 a 10 ptos. (5 mínimo) 

 

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. 

 

 

 

 

 


