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

Criterios de avaliación imprescindibles para lograr os resultados de aprendizaxe:  

RA1. Establece procesos de mecanizado, corte e conformación, con xustificación da súa secuencia e das variables de control de cada fase. 

 CA1.2. Relacionáronse as operacións dos procedementos de mecanizado, conformación, montaxe e unión, coas máquinas, as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios. 

 CA1.5. Especificáronse ou calculáronse os parámetros de operación. 

 CA1.6. Determinouse e calculouse o tempo de cada operación. 

RA2. Establece os procesos de unión e montaxe, con definición das especificacións e as variables de proceso. 

 CA2.2. Describíronse os procedementos de unión e montaxe que interveñen nas construcións metálicas. 

 CA2.5. Describíronse as características dos tipos das unións empregadas en construcións metálicas. 

RA3. Determina os custos de mecanizado, conformación, unión e montaxe, analizando os custos das solucións de fabricación. 

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

RA1. 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. 

RA2. 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 destrutivos e non destrutivos. 

 CA2.4. Executáronse probas e ensaios aplicando as normas e os procedementos adecuados. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

A cualificación da avaliación final obterase tendo en conta os pesos asignados as Unidades Didácticas (UD) na programación inicial deste módulo. No caso de que non se poidan levar a cabo as actividades previstas na empresa, os 
pesos da cualificación asignados ás unidades "Formación en empresa" obteranse da cualificación do módulo integrado de "FCT e Proxecto", sempre e cando resulte unha cualificación máis favorable ao alumnado. 
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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 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   RA1. Establece procesos de mecanizado, corte e conformación, con xustifica-
ción da súa secuencia e das variables de control de cada fase. 

 CA1.2. Relacionáronse as operacións dos procedementos de mecanizado, 
conformación, montaxe e unión, coas máquinas, as ferramentas, os equipa-
mentos e os útiles necesarios. 

Exercicio de operacións dos procedementos 
de fabricación 

   CA1.5. Especificáronse ou calculáronse os parámetros de operación. Exercicio de cálculo de parámetros de opera-
ción 

   CA1.6. Determinouse e calculouse o tempo de cada operación. Exercicio de cálculo de tempos 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Definición de procesos de unión e montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2. Establece os procesos de unión e montaxe, con definición das especifica-
cións e as variables de proceso. 

 CA2.2. Describíronse os procedementos de unión e montaxe que interveñen 
nas construcións metálicas. 

Exercicio de procedementos de unión e 
montaxe 

   CA2.5. Describíronse as características dos tipos das unións empregadas en 
construcións metálicas. 

Cuestións de características dos tipos das 
unións 

 

Nº Unidade didáctica 
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4 Valoración de custos de mecanización, conformación unión e montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA3. Determina os custos de mecanizado, conformación, unión e montaxe, 
analizando os custos das solucións de fabricación. 

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

Exercicio de cálculo de custos 

 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1. Define o plan de proba e ensaios co fin de comprobar o nivel de fiabilida-
de 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. 

Cuestións e cálculo de parámetros en  

ensaios destrutivos e non destrutivos 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que tivo unha avaliación negativa no primeiro e/ou segundo terá que facer actividades de recuperación e, se fose necesario, unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presen-
ciais.  

 

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. 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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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. 

 

 

 

 

 

 


