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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

MP00
95-33

Tratamentos superficiais

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impresci
ndible

(si, non)

Desenvol
verase
neste
curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 -  Acondiciona a área de traballo, 
analiza o proceso do tratamento 
superficial para realizar, e selecciona os 
materiais, os equipamentos, as 
ferramentas, e os medios auxiliares e de 
protección. 

Contidos Basicos sobre 
BC1.    Identificación  dos  materiais  polas�
súas  referencias  normalizadas  e  o  seu
aspecto.    Características  de  máquinas,�
ferramentas, útiles, accesorios e elementos
auxiliares utilizados    

si
si

PE.1-Cuestionario sobre as 
máquinas, os equipamentos 
e os accesoriosPE.2-
Cuestionario sobre materiais
precisos para os tratamentos
LC.2-Para a verificación de 
materiais que se van 
tratar.LC.3-Para a 
verificación dos elementos a 
tratar
PE.3-Cuestionario sobre a 
caracterización das áreas 
deLC.5-Para a verificación 
do montaxe das estadas e 
gradas de forma segura 
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RA2 -  Elabora o plan da aplicación do 
tratamentos superficiais, e identifica e 
caracteriza as súas fases. 
 RA3 -  Aplica tratamentos de 

acabamento, tendo en conta a relación 
entre as súas características e os 
requisitos da instalación

 BC2. Aplicación de tratamentos de 
acabamento  Limpeza, pintado e �
tratamentos superficiais.   Ferramentas, �
equipamentos e medios auxiliares.   �
Corrosión e ataque químico dos metais.   �
Clasificación dos métodos de protección 
dos metais.   Normativa e documentación�
técnica.   Instalacións manuais, �
semiautomáticas e automáticas.   �
Descrición dos sistemas de preparación 
do substrato e aplicación de pinturas e 
revestimentos con materiais plásticos en 
relación coa protección desexada no 
material base.   Implicacións  Elección do �
procedemento en función do material 
base e dos requisitos.   Selección do �
equipamento de tratamento.   �
Preparación das superficies e aplicación 
da pintura ou do revestimento plástico

 

si si PE.4-Cuestionario sobre 
medios humanos 
precisosPE.5-Cuestionario 
sobre a secuencia de 
aplicación de tratamentos  
PE.10-Cuestionario sobre o 
tratamento preciso 
PE.11-Cuestionario sobre 
útiles a usar en función do 
tratamento
LC.6-Para a verificación de 
preparación de superficies
LC.7-Para a verificación da 
labor de pintado
PE.12-Cuestionario sobre 
grosor do recubrimento.

 RA4 -  Realiza o mantemento de primeiro
nivel dos equipamentos e das 
ferramentas en relación coa súa 
funcionalida

BC3.  Mantemento  de  máquinas,
equipamentos  e  instalacións  auxiliares  �
Engraxamento,  niveis  de  líquido  e
liberación  de  residuos.    Técnicas  e�
procedementos  para  a  substitución  de
elementos simples.   Plan de mantemento e�

si si PE.14-Cuestionario sobre 
mantemento de ferramentas
 LC.11-Para a verificación da
recollida de residuos
PE.17-Cuestionario sobre 
rexistro control de 
mantenemento
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documentos  de  rexistro.    Valoración  da�
orde e a limpeza na execución de tarefas.  �
Planificación da actividade.

TO.1-Para valorar o 
mantenemento primeiro nivel

 RA5.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.  Precaución�
na almacenaxe e na utilización dos 
produtos químicos, dos medios e dos 
equipamentos

.BC4. Prevención de riscos laborais e 
protección ambiental  Determinación das �
medidas de prevención de riscos laborais.   �
Factores físicos do contorno de traballo.   �
Factores quimicos Conceptos de 
Ergonomia Hixiene laboral
e Seguridade no traballo.

si si PE.18-Cuestionario sobre 
identificación de riscos
LC.12-Para a verificación do 
manexo de máquinas 
PE.19-Cuestionario sobre a 
identificaión de causas de 
acidentesPE.20-Cuestionario
sobre elementos de 
seguridade das máquinas 
PE.22-Cuestionario sobre 
medidas de seguridade na 
execución de tratamentos 
sup
PE.23-Cuestionario sobre 
fontes de contaminacion.
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2  Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

                     Os minimos esixidos  son os Minimos Imprescindibles  recollidos para este  Ciclo Medio a partir dos 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.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X

X
X

Unidade Didactica 1 Análise do proceso de 
montaxe e elecion das ferramentas 
Unidade Didactica 2 Plan de Montaxe 
Unidade Didactica 3Montaxe de Elementos 
 Tipos de materiais , ferramentas , utis, equipos 
do sector das estructuras metalicas, sabendo a 
sua funcion uso e  mantenemento,.

 Coñece a partir dun plano entregado, as partes 
pezas materiais para facer  a estructura que 
reflexa , Sabe medilo sobre oplano.

 Coñece tamen cales son as fases para levar a 
cabo a estructura no taller, a partir de elexir a 
materia prima e prepararla marcala e colocala 
por oden e darlle acabado.

 Coñece os tipos de perfis que ai no sector.
 Coñece os Epis para cada traballo de taller.
 Coñece os tipos de unions en xeral e de 

estructuras.
 Coñece e define os tipos de corte de chapas e 

perfis.

Entrega de planos  de
traballos feitos no taller

Explicacion via aula vitual
Correo electronic o

dos contidos
Seguemento cada semana e

preguntas dos contidos
semanais

Explicacion en encerado do
profesor en forma de fotos.

Examen quincenal
Entrega de traballo.

X

X

-Unidade Didactica 4
Analise do proceso de Montaxe de tuberias.
-Unidade Didactica 5 Plan de tubaxe de tuberias e
montaxe das mesmas Realizacion de 

 Sabe a partires dun plano isometrico calculalos 
avances  e por ende as tuberias que ai que 
cortar.

 Coñece as fases da montaxe de tuberia

Entrega de planos  de
traballos feitos no taller

Explicacion via aula vitual
Correo electronic o
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mantenemento e RR LLTipos de materiais, 
ferramenta, utis eequipos do sector da instalacion 
de tubaxes e caldereria.sabendo as fases e 
coñecendo os tipos de tuberia

 Coñece como se fan as camas para soportar as
estructuras de tubaxes

 Coñece as ferramentas para a montaxe.
 Coñece os tipos de tuberia s codos bridas.
 Coñece os perigos na montaxe de instalacions
 Coñece as fases de preparacion de elementos 

dun sistema de tuberias

dos contidos
Seguemento cada semana e

preguntas dos contidos
ssemanais

Explicacion en encerado do
profesor en forma de fotos.

Examen quincenal
Entrega de traballo.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

                    Entrega de planos  de traballos feitos no taller´-
                    Explicacion via aula vitual  Correo electronico
dos contidos-
                   Seguemento cada semana e preguntas dos contidos semanais-
                  Explicacion en encerado do profesor en forma de imaxes fotos de traballos.

                    Entrega de traballo.
                        Contidos Minimos da primeira e segunda avaliacion

1. Coñece a partir dun plano entregado, as partes pezas materiais para facer  a estructura que reflexa , Sabe
medilo sobre oplano.

2. Coñece tamen cales son as fases para levar a cabo a estructura no taller, a partir de elexir a materia prima
e prepararla marcala e colocala por oden e darlle acabado.

3. Coñece os tipos de perfis que ai no sector.
4. Coñece os Epis para cada traballo de taller.
5. Coñece os tipos de unions en xeral e de estructuras.
6. Coñece e define os tipos de corte de chapas e perfis.
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7. Sabe a partire dun plano isometrico calculalos avances  e por ende as tuberias que ai que cortar.
8. Coñece as fases da montaxe de tuberia ferramentas  utis camas etc.
9. Coñece como se fan as camas para soportar as estructuras de tubaxes
10.Coñece as ferramentas para a montaxe
11.Coñece os tipos de tuberia s codos bridas.
12.Coñece os perigos na montaxe de instalacions

                                         Coñece as fases de preparacion de elementos dun sistema de tuberias

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 minutos .
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
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  para cada avaliacion-Avera que superar as 2 avaliacions primeiras.
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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.
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