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Ciclo formativo 
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Módulo profesional 
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Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

  adultos Dual D 

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

Nome e apelidos 
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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 

1 Formación en Empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1. Determina os materiais necesarios para a fabricación e a montaxe 
de produtos de construcións metálicas, tendo en conta a relación entre 
as súas características e as especificacións do produto que se obteña. 

▪ CA1.1 - Identificáronse propiedades fisicoquímicas, mecánicas 

e tecnolóxicas dos materiais. 

non non TO. Cuestións de tipo práctico ou examen de 
tipo test 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

O non ser considerado un mínimo esixible non terá influencia na avaliación positiva 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 Unidade formativa 2: Propiedades dos materiais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  RA2. Dimensiona elementos de construcións metálicas, tendo en conta a relación 
entre as súas características e as especificacións do produto que se obteña. 

– CA2.1. Identificáronse os tipos de esforzos que sofren os elementos. 

 

– CA2.4. Seleccionáronse os elementos de fabricación comercial, así como as súas 
dimensións ou as súas características, en función das solicitacións e das condicións 
de traballo a que poidan estar sometidos. 

 

– CA2.6. Calculáronse unións soldadas e aparafusadas. 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e di-
mensionado. 

 

  RA3. Elabora a documentación técnica do produto e xustifica a información reco-
llida. 

– CA3.2. Ordenouse e completouse a información e a documentación utilizada 
para o cálculo e o deseño do produto. 

TO.2 - Representación do sólido ríxido e 
vectores. 

 

Nº Unidade didáctica 

 Unidade formativa 3: Diagrama Fe-C 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  RA3. Elabora a documentación técnica do produto e xustifica a información reco-
llida. 

– CA3.2. Ordenouse e completouse a información e a documentación utilizada 
para o cálculo e o deseño do produto. 

TO.2 - Representación do sólido ríxido e 
vectores. 
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Nº Unidade didáctica 

 Unidade formativa 4: Materiais metálicos e non metálicos. 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  RA2. Dimensiona elementos de construcións metálicas, tendo en conta a relación 
entre as súas características e as especificacións do produto que se obteña. 

– CA2.4. Seleccionáronse os elementos de fabricación comercial, así como as súas 
dimensións ou as súas características, en función das solicitacións e das condicións 
de traballo a que poidan estar sometidos. 

 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e di-
mensionado. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

 Unidade formativa 9: Estática. Equilibrio. Centros de gravidade. 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  RA1. Deseña solucións construtivas de elementos de estruturas metálicas anali-
zando solicitacións de esforzos. 

– CA1.1. Caracterizáronse estruturas metálicas e os seus compoñentes. 

 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e di-
mensionado. 

 

 

Unidade didáctica 

Unidade formativa 10: Elementos estructurais sometidos a tracción, compresión en cortadura. 

 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 RA1. Deseña solucións construtivas de elementos de estruturas metálicas analizando 
solicitacións de esforzos. 

– CA1.3. Seleccionáronse perfís e materiais consonte as normas, e utilizando táboas 
e prontuario. 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e dimen-
sionado. 

 

 

Unidade didáctica 

Unidade formativa 11: Elementos estructurais sometidos a flexión, arqueamento e torsión. 

 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1. Deseña solucións construtivas de elementos de estruturas metálicas analizando 
solicitacións de esforzos. 

– CA1.5. Definíronse formas xeométricas mediante representación gráfica tendo en 
conta as limitacións dos procesos de fabricación. 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e dimen-
sionado. 

 

 

Unidade didáctica 

Unidade formativa 16: Solucións constructivas en estructuras metálicas 

 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 RA1. Deseña solucións construtivas de elementos de estruturas metálicas analizando 
solicitacións de esforzos. 

– CA1.6. Definíronse sistemas de ancoraxe e soportes necesarios para o transporte e 
a montaxe. 

 

LC.1 - Exercicios de cálculo, reaccións e dimen-
sionado. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Aquel alumnado que non acadou unha cualificación de 5 nalgunha das dúas primeiras avaliacións, deberá recuperar as mesmas mediante a realiza-

ción de actividades de reforzo e recuperación de aprendizaxes propostas desde a declaración do estado de alarma ou unha proba telemática, se a si-

tuación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. 

O alumnado debe obter unha cualificación de 5 ou superior destas actividades, para poder aprobar o módulo. O procedemento de cálculo da cualifi-

cación final será a media aritmética da cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e a cualificación obtida das activi-

dades desenvolvidas desde a declaración do estado de alarma ou proba realizada; ou a cualificación obtida destas actividades ou proba realizadas du-

rante o último trimestre do curso, por non ter superada ningunha das dúas avaliacións previas. 

Estas actividades ou proba tratarán dos contidos pendentes e terán como referencia os mínimos imprescindíbeis. 

As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas polo correo electrónico. Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que de-

ben ser recuperados polo alumnado, incluíndo os contidos obxecto destas actividades. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Na esteira do espírito do Principio fundamental das Instrucións de 27 de abril que estabelece que “Todos os responsábeis das tarefas educativas … 

extremarán o seu coidado para apoiar os estudantes” e outros puntos das Directrices xerais, dando o alumnado con perda de dereito a avaliación con-

tinua a posibilidade de escoller entre a realización de actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes propostas ou unha proba 

telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Este alumnado deberá comunicar o profesorado do módulo a es-

colla realizada antes de 15 de maio de 2020. De non comunicar esta escolla, entenderase que o alumnado opta pola realización dunha proba. 

A cualificación obtida pola realización das actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes propostas ou da proba representa 100 

por cento da cualificación final do módulo. 

A proba abarcará todo o módulo e a nota resultante non diferenza entre diferentes unidades formativas. 

As actividades ou a proba tratarán dos contidos da totalidade do módulo e terán como referencia os mínimos exixíbeis estabelecidos anteriormente 

na epígrafe Criterios de cualificación. O contido da proba incluirá tanto preguntas teóricas (formato test), como preguntas de resposta numérica a 

partir de supostos prácticos. 
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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 

Estas medidas consisten en actividades de reforzo e repaso de contidos e de aprendizaxes propostas mediante tarefas periódicas a través do correo 

electrónico, xa que este módulo tiña impartida toda a carga lectiva cando foi declarado o estado de alarma. Estas tarefas estarán integradas en cada 

unha das nove unidades didácticas que fan parte da programación do módulo. 

Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade, é preciso analizar cada caso para aplicar a medida apropiada. 

É preciso indicar que na formación profesional específica, ensino pos-obrigatorio, non caben as adaptacións curriculares significativas, as adapta-

cións que se poden aplicar deben ser non significativas, xa que logo existen dúas situacións: 

• Necesidades sensoriais: utilizaranse elementos audiovisuais e dixitais, de acceso ao currículo, a través do correo electrónico. 

• Diversidade de intereses e/ou ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación, a través do 

correo electrónico. 

No esencial, estas medidas consisten en fornecer a este alumnado, prácticas complementares ás previstas para o conxunto do grupo da aula co fin de 

facilitar que alcancen os resultados de aprendizaxe buscados. Nalgunha ocasión, cando se manifeste unha motivación para aprender adecuada mais 

aínda así non se alcancen os obxectivos programados, esa práctica non será complementar, senón substitutiva da prevista para o grupo. 

 

 

 


