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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

7 Planos de conjunto y despiece

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescind
ible

(si, non)

Desenvolv
erase
neste
curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1. Determina a forma e as dimensións dos produtos 
para construír, interpretando a simboloxía 
representada nos planos de fabricación..

 CA1.10. Identificáronse os termos en idiomas 
estranxeiros dos elementos normalizados.

 CA1.11. Interpretáronse os planos de conxunto e os 
despezamentos empregados na industria, así como a 
designación dos elementos normalizados na listaxe de 
pezas.

Non

si

Non

si LC1 Realización de un conxunto no
que realizarase un plano de conxunto
ca lista de materiais e os planos de

despece

 RA 2. Identifica os compoñentes dos produtos 
representados nos planos, determina as tolerancias de 
forma e dimensións, e outras características de cada 
elemento que integra o produto, e analiza e interpreta 
a información técnica contida nos planos de fabricació

 CA2.1 Identificáronse os elementos normalizados que 
formen parte do conxunto.

 CA2.4Identificáronse os materiais do obxecto 
representado.

LC2. Comprobaremos na lista de
materiais teñen os parámetros

correspondentes

Nº Unidade didáctica

8 Representación de esquemas de automatización

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescind
ible

(si, non)

Desenvolv
erase
neste
curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4. Interpreta esquemas de automatización de 
máquinas e equipamentos, e identifica os elementos 
representados en planos de instalacións pneumáticas, 
hidráulicas, eléctricas, programables e non 
programables.

 – CA4.1. Interpretouse a simboloxía utilizada para representar elementos 
electrónicos, eléctricos, hidráulicos e pneumáticos.

  – CA4.2. Relacionáronse os compoñentes utilizados en automatización cos 
símbolos do esquema da instalación.

  – CA4.3. Identificáronse as referencias comerciais dos compoñentes da 
instalación e localizáronse os compoñentes nos catálogos de provedores ou 

Si

Si

Non

Si

Si

Non

TO. Exercicios de esquemas
neumáticos e hidraúlicos 

TO. Exercicios de esquemas de
automatización
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en programas informáticos especializados. 
 – CA4.4. Identificáronse os valores de funcionamento da instalación e as 

súas tolerancias.
  – CA4.5. Identificáronse as conexións e as etiquetas de conexión da 

instalación. 
 – CA4.6. Identificáronse os mandos de regulación do sistema.

Non

Non
Non 

Non

Non
Non

Nº Unidade didáctica

9 Realizar esbozos de útiles e ferramentas.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescind
ible

(si, non)

Desenvolv
erase
neste
curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1. Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, 
interpretando a simboloxía representada nos planos de fabricación.

 CA1.1. Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.
 CA1.5. Interpretouse a forma do obxecto representado nas vistas ou nos 

sistemas de representación gráfica.

Si
Si

Si
Si

Avaliados noutras unidades

  RA3. Realiza esbozos de útiles e ferramentas para a execución dos 
procesos, e define as solucións construtivas en cada caso.

 – CA3.2. Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes 
necesarios para a realización dos esbozos, tanto de forma manual como 
empregando ferramentas de CAD. –

  CA3.3. Realizouse manualmente o esbozo da solución construtiva dos 
útiles e das ferramentas, segundo as normas de representación gráfica. 

 – CA3.4. Realizáronse representacións gráficas da solución construtiva dos 
útiles e das ferramentas segundo as normas de representación gráfica, 
utilizando programas de CAD.

  – CA3.5. Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas e 
tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais), os tratamentos, os 
elementos normalizados e os materiais. – 

 CA3.6. Realizouse un esbozo completo de xeito que permita o 
desenvolvemento e a construción dos útiles.

Si

Non

Non

Si

Si 

Si

Si

Si

Si

si

TO.3.1. exercicios de representación
a man alzada de útiles e ferramentas
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

5.0 MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Os mínimos esixibles estarán integrados nas practicas a realizar polos alumnos que serán de entrega obrigatoria.
5.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Todos os criterios de avaliación serán avaliados, sendo necesario superar os mínimos esixibles para acadar un 5. Os alumnos serán cualificados en sesións de avaliación unha vez ó final de cada trimestre. 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. 
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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 introdución ó debuxo

1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpretando a 
simboloxía representada nos planos de fabricación.

 CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.
 CA1.2 Describíronse os formatos de planos empregados en fabricación mecánica e 

explicáronse as súas partes: marxes, cadros de rotulaxe, e sinais de centraxe e de 
orientación.

 CA1.3 Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, 
auxiliares, etc.) e a relación entre elas (espazamento, orde de prioridade, etc.).

 CA1.4 Describíronse as escalas gráficas e as escalas normalizadas empregadas en 
fabricación mecánica.

TO1.realización de un conxunto
Nota: tal e coma a administración

nos pide realizar exercicios de
repaso, a actividade a realizar é un

proxecto dun conxunto no que
repasaremos os criterios de

avaliación de todas as unidades e
ademais de contidos novos coma son
os da unidade 7: planos de conxunto

e despece.

Nº Unidade didáctica

3 Normalización e representación de vistas

1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpretando a 
simboloxía representada nos planos de fabricación. NO

 CA1.3 Interpretouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, 
auxiliares, etc.) e a relación entre elas (espazamento, orde de prioridade, etc.).

 CA1.5 Interpretouse a forma do obxecto representado nas vistas ou nos sistemas de 
representación gráfica

 RA3 - Realiza esbozos de útiles e ferramentas para a execución dos procesos, e define 
as solucións construtivas en cada caso. NO

 CA3.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis acaído para representar
a  solución construtiva

Nº Unidade didáctica

3 Representación de cortes, seccións
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1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpretando a 
simboloxía representada nos planos de fabricación

 CA1.6 Identificáronse as seccións e os cortes representados nos planos.
 CA1.8 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos, e determinouse a

información contida nestes.

Nº Unidade didáctica

5 Acotación

1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpretando a 
simboloxía representada nos planos de fabricación. N

 CA1.7 Interpretáronse as dimensións do obxecto representado e identificáronse os 
sistemas de cotas.

Nº Unidade didáctica

6 Representación de operaciòns e elementos normalizados. Tolerancia

1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina a forma e as dimensións dos produtos para construír, interpretando a 
simboloxía representada nos planos de fabricación. NO

 CA1.9 Caracterizáronse as formas normalizadas do obxecto representado: roscas, 
soldaduras, entalladuras, etc.

 RA2 - Identifica os compoñentes dos produtos representados nos planos, determina as 
tolerancias de forma e dimensións, e outras características de cada elemento que 
integra o produto, e analiza e interpreta a información técnica contida nos planos de 
fabricació

 CA2.2 Describíronse os tipos de axustes en relación coas tolerancias dimensionais.
 CA2.3 Interpretáronse as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais de 

fabricación dos obxectos representados.
 CA2.5 Identificáronse os tratamentos térmicos e superficiais do obxecto representado.
 CA2.6 Determináronse os elementos de unión.
 CA2.7 Valorouse a influencia dos datos determinados na calidade do produto final.

 RA3 - Realiza esbozos de útiles e ferramentas para a execución dos procesos, e define 
as solucións construtivas en cada caso

 CA3.5 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas e tolerancias 
dimensionais,xeométricas e superficiais), os tratamentos, os elementos normalizados e 
os materiais.
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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
realización de actividades de reforzo e recuperación de aprendizaxes propostas desde a declaración do estado de alarma ou unha proba telemática, se
a situación 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
cualificación final será a media aritmética da cualificación da avaliación aprobada durante os dous primeiros trimestres e a cualificación obtida das
actividades  desenvolvidas  desde a  declaración  do estado de alarma  ou proba realizada;  ou a  cualificación  obtida destas  actividades  ou proba
realizadas durante 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.

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
continua 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 escolla realizada mediante o modelo de solicitude posto á súa disposición na Aula Virtual do módulo ou por correo electrónico, 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 da Aula
Virtual (Moodle) do curso e 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
adaptacións 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 da Aula Virtual (Moodle) do curso e do
correo electrónico.

 Diversidade de intereses e/ou ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades de apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación, a través da
Aula virtual (Moodle) do curso e 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.
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