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Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación2 Estancia en Practicas parada ou 
seguimento en practicas canceladas temporalmente

Debido a causalidade actual

Os Alumnos non poideron ir a practicas coa Empresa de convenio. Mentras no se resolve os profesores impartimos  os contidos queterian
que dar nas mesmas

Sera via online Por medio da Aula Virtual e se non se puidera por Wasp videoconferencia correo electronico.

O xeito sera o seguinte:

      O pofesor sube os contidos minimos a aula vitual novo tema. Tamen cuestions para resolver

En foros os explica coa participacion  avaliada positivamente  dos alumnos

no que se resolven as dubidas

O ultimo dia decada seman entreganse os alumnos suben as cuestions de cada tema asi cada semana.

Habra que prever unha posible avaliacion da Terceira Avaliacion positiva destes contidos que sera de este xeito

5 dias antes da avaliacion farase un examen que sera a resolucion de 10 cuestions entre as entregadas semanalmente

a nota sera positiva o que non inhive da necesidade de facer as practicas.

O examen sera tipo test e feito por videoconferencia  cisco webwx duracion 30 minutos

A nota final sera a media das duas primeiras aprovadas incrementada no caso de ser maior a nota da ter

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

                    Os minimos esixidos  son os Minimos Imprescindibles  recollidos para este  Ciclo Superior a partir dos 
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basicos extraordinariamente
                    A Avaliacion sera sempre positiva nesta terceira Avaliacion por mor da Pandemia Actual (2020).
                    Os alumnos que participen na terceira avaliacion  nas cuestions que  se suben cada sema a Aula Virtual e entreguen esas
cuestions;
             Obteran unha nota na terceira Avaliacion maior á media das duas anteriores. 
              E decir Igual ou maior á media das notas  da primeira e segunda avaliacion.
                             A nota final por tanto será a media das tres anteriores
  No caso dos Alumnas Recuperados, a nota de dita recuperación será pola participacion e polo Traballo a entregar en tempo e forma 
polos medios Aula Virtual ou Videoconferencia xustificando minimamente as respostas.
E a nota final sera a media das duas e da terceira positiva.
                   -Saber facer desarrollos non complexos.
                   -Saber facer debuxar unha peza e facer un programa CNC para que o metelo nun Maquina corte con plasma CNC saia ben 
executado.
                   -Sepan facer unha peza unha escuadra dende unha chapa gorda seguindo o proceso e coas ferramentas de man con todas 
as caras planas e perpendiculares. Non saindose da tolerancia.
                   -Sepan calcular o doblado segun o espesor tipo de chapa e executalo, sepan facer o curvado.
                   -Interpreten o Plano de execucion dunha peza cos seus signos e medidas e tolerancias e acabado.
                  -Sepan aproveitar o maximo unha materia prima, chapa comercial ;para a fabricacion dunha ou varias pezas ou parte de.
                  -Sepan comprobar pezas co calibre micrometro.
                 -Sepan os fundamentos e executen un taladro e fresado.
                  -Sepan executar un proxecto simple dende principio a fin. Tanto en un documento como despois en taller.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de

Páxina 3 de 13



 LC.7-b 

1ª
av
al.

2ª
av
al.

avaliación
temporizacion
actividades e
seguimento

UNIDADE DIDACTICA 1 Formacion en Empresa. 
(TERCEIRA AVALIACION)
RA1 de MP0248_14

CA1.1Interpretáronse as características que afectan o 
procesamento dos materiais e dos compoñentes mecánicos que 
se van empregar na fabricación de construcións metálicas. 
CA1.2Identificáronse os procesos de mecanizado, corte e 
conformación, e relacionáronse cos traballos para realizar nas 
construcións metálicas. CA1.3Identificáronse as ferramentas, os 
útiles e os soportes de fixación de pezas
CA1.4Identificáronse as necesidades de materiais e de recursos 
en cada fase. 

   CA1.5Establecéronse as medidas de seguridade en cada fase.  

  CA1.6.Determinouse a recollida selectiva de residuos.  

   CA1.7.Estipuláronse os equipamentos de protección individual 
para cada actividade. 

Temporizacion: 2da semana do 03
-Luns:Entregaselles  
documentacion de Empresa de 
Practicas. 
-Seguridade laboral nunha 
empresa de perfileria.
-Catalogos de maquinas da 
Empresa de Practicas.
-Venres:Deben entregar o proceso 
de fabricacion da empresa. 
  Via: Aula Virtual do centro Novo 
tema / Foros
 

X UNIDADE DIDACTICA 2
Introduccion a os procesos de mecanizado corte 
conformado- RA1. RA1 de MP0248_14
Organiza a execución dos procesos de fabricación, 
interpretando as especificacións do produto e as 
follas de proceso

 CA1.1 Interpretáronse as características que afectan o 
procesamento dos materiais e dos compoñentes mecánicos que 
se van empregar na fabricación de construcións metálicas.
.
CA1.3 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de 
fixación de pezas.
CA1.4 Identificáronse as necesidades de materiais e de recursos 
en cada fase.
CA1.5 Establecéronse as medidas de seguridade en cada fase.
CA1.6 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
CA1.7 Estipuláronse os equipamentos de protección individual 
para cada actividade.
CA1.8 Identificáronse e concretáronse as especificacións de 
calidade para ter en conta en cada operación

Temporizacion: 2da semana do 03 
-Luns novo Tema en Aula virtual 
subida por el profesor de Contidos 
basicos imprescindibles
entrega de Folla proceso para 
entregar. Entregaselle  planos  de 
traballos feitos no taller

durante as clases  presenciais
Eplicacion dos contidos en foros: 
Calculo de un axuste  coñecendo 
tolerancia.
Calculo de un curvado segundo as 
formula-Venres:Deben entregar o 
proceso de fabricacion da 
empresa. :
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Participacion do alumno positiva
Entrega folla resolta o Venres.  
  Via: Aula Virtual do centro Novo 
tema / Foros

UD3 Formacion en Empresa no no

X X UD4Desenvolvementos xeometricos E 
UD5Desenvolvementos xeometricos por 
triangulacion RA1 - Traza 
desenvolvementos de formas xeométricas 
e interseccións sobre chapas, perfís 
comerciais e tubos, e determina as formas 
que se poden construír, aplicando as 
técnicas de trazado.


CA1.1 Seleccionouse o procedemento gráfico en 
función das formas e as dimensións dos 
desenvolvementos xeométricos que se deban obter.
 CA1.2 Aplicáronse os procedementos gráficos para 

obter desenvolvementos de formas xeométricas en
chapas, perfís comerciais, tubos e patróns

 CA1.5 Trazouse tendo en conta as variables do 
proceso construtivo, a preparación de bordos, o 
tipo, a sangría do corte, e criterios de máximo 
aproveitamento do material.

 CA1.6 Verificouse que os trazados e as marcaxes 
que se realizaran cumpran as especificacións 
definidas

Semana4 do 03
Luns: Explicacion via aula 
vitual  Correo electronic o
dos contidos para facer un 
desarrollo.
Dubidas en foros:
Venres entregala foto do 
desarrolo feito en papel.

UD6 Formacion en Empresa
TERCEIRA AVALIACION
RA1 RA2RA3 de MP0248_34

CA1.1Describíronse  as  funcións  de  máquinas  e  sistemas  de
fabricación, así como os útiles e os accesorios

CA1.2Describíronse  procedementos  homologados  de
mecanizado, corte e conformación. 

CA1.3Seleccionáronse  ferramentas  e  útiles  en  función  das
características de cada operación. 

CA1.4.Montáronse, aliñáronse e reguláronse ferramentas, útiles e
accesorios necesarios.

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

CA1.6.Verificáronse  e  corrixíronse  os  erros  do  programa

Semana 1 do 04 Luns
Entrega de

documentacion via
novo Tema Aula

virtual
sistema productivo

de Empresa de
Practicas e equipos.

 En foros debate sobre
dito sistema

productivo da
Empresa.
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simulando o proceso no computador. 

CA1.7.Introducíronse e axustáronse os parámetros do proceso de
corte, mecanizado, trazado e conformación na máquina. 

CA1.8.Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa
precisión esixida, aplicando a normativa de seguridade

x UD7 RA1 - Prepara máquinas, 
equipamentos e sistemas automáticos 
para o proceso de mecanizado, corte e 
conformación, analizando as condicións do
proceso e as características do produto 
final. SI RA2 - Opera coas máquinas, os 
equipamentos e os sistemas automáticos 
que interveñen no proceso de mecanizado,
corte e conformación, tendo en conta a 
relación entre o seu funcionamento, as 
condicións do proceso e as características 
do produto final. NO RA3 - Cumpre as 
normas de prevención de riscos laborais e 
de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previrRA1 RA2RA3 
de MP0248_34

CA1.1 Describíronse as funcións de máquinas e 
sistemas de fabricación, así como os útiles e os 
accesorios.
 CA1.2 Describíronse procedementos homologados 

de mecanizado, corte e conformación.
 CA1.3 Seleccionáronse ferramentas e útiles en 

función das características de cada operación.
 CA1.4 Montáronse, aliñáronse e reguláronse 

ferramentas, útiles e accesorios necesarios.
 CA1.5 Realizáronse programas de CNC, 

secuenciando e codificando as operacións partindo
do proceso e do plano.

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

 CA1.7 Introducíronse e axustáronse os parámetros 
do proceso de corte, mecanizado, trazado e 
conformación na máquina.

 CA2.1 Aplicáronse técnicas operativas para 
executar procesos de mecanizado, corte e 
conformación.

 CA2.2 Realizouse o seguimento do proceso e 
verificouse que cumpra as fases programadas.

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

Semana 2 do 04
Luns 

Entrega de planos dunha
maquina

O Alumno detallara como
fara fases subfases,

materiais ferramentas
maquinas tempos e custos
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x UD8 Operacions de corteRA1 
RA2RA3 de MP0248_34
RA1 - Prepara máquinas, equipamentos e 
sistemas automáticos para o proceso de 
mecanizado, corte e conformación, 
analizando as condicións do proceso e as 
características do produto final. 
SI RA2 - Opera coas máquinas, os 
equipamentos e os sistemas automáticos 
que interveñen no proceso de mecanizado,
corte e conformación, tendo en conta a 
relación entre o seu funcionamento, as 
condicións do proceso e as características 
do produto final. 
SI RA3 - Cumpre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados,
así como as medidas e os equipamentos 
para os previr.DO 

 CA1.1 Describíronse as funcións de máquinas e 
sistemas de fabricación, así como os útiles e os 
accesorios.

 CA1.2 Describíronse procedementos homologados 
de mecanizado, corte e conformación.

 CA1.3 Seleccionáronse ferramentas e útiles en 
función das características de cada operación.

 CA1.4 Montáronse, aliñáronse e reguláronse 
ferramentas, útiles e accesorios necesarios.

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

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

 CA1.7 Introducíronse e axustáronse os parámetros 
do proceso de corte, mecanizado, trazado e 
conformación na máquina.

 CA1.8 Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e
aliñouse coa precisión esixida, aplicando a 
normativa de seguridade.

 CA1.10 Identificáronse e corrixíronse posibles erros
de preparación das máquinas, equipamentos, 
útiles, ferramentas, etc.

 CA1.11 Mantívose a área de traballo co grao 
apropiado de orde e limpeza.

 CA2.2 Realizouse o seguimento do proceso e 
verificouse que cumpra as fases programadas.

 a peza obtida e comprobáronse as súas 
características.
 CA2.6 Analizáronse as diferenzas entre o proceso 

definido e o realizado.

Semana 2 do 04
 Entregaselles novo tema
aula virtual: de resumen
das maquinas de corte

funcionamento e partes.
Explicacion en

foros.Participacion O aumno
tera que responder as

cuestions na Aula Virtual. E
enviar a mesma. venres
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x UNIDADE DIDACTICA 9. 
Operacions manuais de mecanizado en 
fabricacion mecanico.RA1 - Prepara 
máquinas, equipamentos e sistemas 
automáticos para o proceso de 
mecanizado, corte e conformación, 
analizando as condicións do proceso e as 
características do produto final. SI RA2 - 
Opera coas máquinas, os equipamentos e 
os sistemas automáticos que interveñen 
no proceso de mecanizado, corte e 
conformación, tendo en conta a relación 
entre o seu funcionamento, as condicións 
do proceso e as características do produto 
final. NO RA3 - Cumpre as normas de 
prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos
asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. RA1 RA2RA3 
de MP0248_34

CA1.1 Describíronse as funcións de máquinas e 
sistemas de fabricación, así como os útiles e os 
accesorios.
 CA1.2 Describíronse procedementos homologados 

de mecanizado, corte e conformación.
 CA1.3 Seleccionáronse ferramentas e útiles en 

función das características de cada operación.
 CA1.4 Montáronse, aliñáronse e reguláronse 

ferramentas, útiles e accesorios necesarios.
CA1.5 Realizáronse programas de CNC, secuenciando
e codificando as
  operacións partindo do proceso e do plano.
 CA1.6 Verificáronse e corrixíronse os erros do 

programa simulando o proceso no computador.
 esixida, aplicando a normativa de seguridade.
 CA1.9 Realizouse correctamente a toma de 

referencias, nos sistemas automáticos, consonte as
especificacións do proceso.

Semana 1 do 05.Exercicio
de fabricacion dunha

escuadra a partir dunha
chapa gorda de 100mm

cos lados perpendiculares e
tolerancias menos de medio

milimetro
O alumno explicara as fases
e ferramentas.entregara o

venres debuxada.

x
UD 10 Operacions de mecanizado 
empregando maquinas
 RA1 - Prepara máquinas, equipamentos 

e sistemas automáticos para o proceso 
de mecanizado, corte e conformación, 
analizando as condicións do proceso e as
características do produto final. SI RA2 - 
Opera coas máquinas, os equipamentos 
e os sistemas automáticos que 

interveñen no proceso de 
mecanizado, corte e 

 CA1.1 Describíronse as funcións de máquinas e 
sistemas de fabricación, así como os útiles e os 
accesorios.

 CA1.2 Describíronse procedementos homologados 
de mecanizado, corte e conformación.

 CA1.3 Seleccionáronse ferramentas e útiles en 
función das características de cada operación.

 CA1.4 Montáronse, aliñáronse e reguláronse 
ferramentas, útiles e accesorios necesarios.

 CA1.5 Realizáronse programas de CNC, 
secuenciando e codificando as operacións partindo

Semana 2 do 05 
luns Entregaselles  :  folla

de proceso
na que se teñen que
explicar as fases e as

ferramentas e maquinas en
cada caso

Subir tema:
-Subir aula virtual contidos

de mantenemento xeral das
maquinas e custos e

materiais.
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conformación, tendo en conta a relación 
entre o seu funcionamento, as 
condicións do proceso e as 
características do produto final. SI RA3 - 
Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr.RA1 
RA2RA3 de MP0248_34

do proceso e do plano.
 CA1.6 Verificáronse e corrixíronse os erros do 

programa simulando o proceso no computador.
 CA2.1 Aplicáronse técnicas operativas para 

executar procesos de mecanizado, corte e 
conformación.

 C3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo 
que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, útiles, máquinas e medios de 
transporte.

 CA3.3 Describíronse os elementos de seguridade 
das máquinas (proteccións, alarmas, paros de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións do proceso de fabricac CA3.4 
Relacionouse a manipulación de materiais, 
ferramentas, máquinas e equipamentos coas 
medidas requiridas de seguridade e protección 
persoal.

-Explicacion  en foros  deses
contidos imprescindibles.

-Os alumnos deben entregar
o venres a folla resolta.

x UD 11 Programacion con tecnologia CNC 
RA1 RA2RA3 de MP0248_34

CA1.1 Describíronse as funcións de máquinas e 
sistemas de fabricación, así como os útiles e os 
accesorios.
 CA1.2 Describíronse procedementos homologados 

de mecanizado, corte e conformación.
 CA1.5 Realizáronse programas de CNC, 

secuenciando e codificando as operacións partindo
do proceso e do plano.

 CA2.1 Aplicáronse técnicas operativas para 
executar procesos de mecanizado, corte e 

Semana 4 do 05
Luns Entrega de taboa
funcions CNC plasma. E

velocidades segun material
Proposta de Exercicio de

fabricacion -dun numero- a
elexir 

por corte dunha chapa
aceiro o C.Definir

velocidade.
Facer o programa.
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conformación.
 CA3.3 Describíronse os elementos de seguridade 

das máquinas (proteccións, alarmas, paros de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións do proceso de fabricac 

 CA3.5 Determináronse os elementos de seguridade
e de protección persoal que se deben adoptar na 
preparación e na execución das operacións do 
proceso de fabricación.

Entregar o venres o
peograma CNC do numero.

UD 12 Formacion en Empresa 0 .0

x Ud13Mantenemento de equipos RA1 - 
Realiza o mantemento de primeiro nivel de
máquinas, ferramentas e útiles, e xustifica 
as súas implicacións no proceso.Unidade 
formativa 4: mantemento RA1. Prepara 
máquinas, equipamentos e sistemas 
automáticos para o proceso de 
mecanizado, corte e conformación, 
analizando as condicións do proceso e as 
características do produto finRA1 de 
MP0248_44

 CA1.1 Recoñeceuse o plan de mantemento da cada 
máquina, de cada ferramenta e de cada útil.
 CA1.2 Describíronse as operacións de mantemento

de usuario de ferramentas, máquinas e 
equipamentos de fabricación.

 CA1.3 Localizáronse os elementos sobre os que 
cumpra actuar.

 CA1.5 Realizouse a listaxe de operacións de 
mantemento para que a máquina, a ferramenta ou 
o útil actúen consonte os parámetros esixidos.

 CA1.6 Recolléronse residuos de acordo coas 
normas de protección ambiental.

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

Semana 1 do 06. Subir tema
novo Aula Virtual Luns 

-Subir aula virtual contidos
de mantenemento xeral das

maquinas e custos e
materiais.-Deben rechear

unha taboa de Plan de
mantenemto das maquinas

do taller.
-Explicacion  en foros  deses

contidos imprescindibles.
-Os alumnos deben

participar con dubidas.
-Deben rechear unha taboa
de Plan de mantenemto das

maquinas do taller.
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Imparticion de repaso: por medio Aula virtual (wasp correo electronico) segundo os recursos ; 
                           Cada semana o luns;
                                     - Entregaselleo Alumnos :  planos  de traballos feitos no taller, e contidos , cuestions.

 Explicacion via aula vitual  en foros e participacion do alumno positiva
                                                    o Venres : o alumno ten que entregar as cuestions e/ ou exercicios a Aula Virtual.

Seguemento cada semana e preguntas dos contidos semanais
Explicacion en encerado do profesor en forma de fotos. Imaxes enlaces videos  da rede
                                      -Entrega das cuestions e exercicios cada venres
                                                       Es entregas e participacion  corresponde  de 0 a  2,5 puntos positivos.
                 O examen de cada avaliacion sera previo aviso 5 dias antes da avaliacion por medio de Aula Virtual escollendo 10 preguntas
cada unha dun punto , de entre todas as entregadas durante o trimestre. O valor de cada pregunta e de un punto. Devera sacar polo 
menos 5 puntos e a nota final sera a suma dos 2,5 puntos mais a nota do examen. O tempo de realizacion de cada examen sera de 30 
minutos. Se e posible farase o examen por Videoconferencia ciscoWebex Xunta o sistema sera oral respondendo o alumno cun tempo 
por pregunta de 4 minutos e total de 35 minutos.
 Se ten duas avaliacion debera aprovar as duas.  A nota Final sera a media das duas recuperacions ou recuperacion e nota aprovada.
A terceira e para aumento da nota final. E fara media positiva.

Se se permite facela proba practica no Centro, enton se seguira o sistema ordinario,

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

             A proba  Final se desenvolvera via online  por videoconferencia e senon fora asi ; Proba na Aula Virtual .
Tera o Alumno un tempo prefixado de 25 mnutos .
No que o profesor faralle unhas preguntas teorico-practicas dos contidos das avaliacions suspensas,
E versara sobre os contidos minimos imprescindibles.  Explicados nas clases de reforzo da terceira avaliacion.
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A data da proba sera a ultima semana 2 dias antes da avaliacion.
Precisara  obterner  a lo menos un 5 sobre 10.
As preguntas seran de escribir e debuxar, e tipo test. Nun maximo de 6 2 para cada avaliacion-
NOTA: Se se permite facela proba practica no Centro, enton se seguira o sistema ordinario.
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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

En relacion a este tema , Base da actual Reprogramacion.
                Os alumnos debido a sua situacion xunto a dos profesores precisan dunha motivacion para se sentir identificados co remate 
do actual curso e superacion do Modulo.
                Identificanse os medios de relacion e comunicacion  Profesor Alumnos . Que semellan estan a ser telematicos .
Polo tanto primeiro e necesario facer unha prospeccion dos alumnos coas suas casuisticas e a sua situacion Social laboral  Economica e
academica
                Unha vez contactamos con eles , e intentamos coñecer as seus problemas. Intentamos non molestalos  cando non se pode 
adicar  tempo o estudio e as suas  necesidades sobre todo de posibilidade de contacto :

Wasp grupos propios dos alumnos, grupos profesor alumnos. Chamadas telefonicas. Email para recoller a priori os traballos e 
finalmente aula vitual. Ata o final do curso polo menos.
Tamen existe  alumnos con algunha discapacidade .por exemplo Un alumno que temos con discapacidade auditiva. 
O contar cunha Interprete de signos, seguimos as dubidas por via telefonica videoconferencia a tres.
Doutros non sabemos poucos por sorte.
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