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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  PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIXOS(39 horas 2ªavaliación+36horas3ªavaliación+10horasud6):75+10=85horas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos esta-
blecidos, con análise das técnicas de desmontaxe  

 

 CA1.1 - Describiuse o despezamento dos elementos que compoñen 
unha carrozaría (bastidor e cabina), así como os equipamentos, ten-
do en conta a relación entre a función dos elementos e o tipo de 
unión. 

 CA1.2 - Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de 
puntos e cordóns de soldadura 

 CA1.3 - Interpretouse a documentación técnica para determinar as 
unións e os puntos de corte. 

 CA1.4 - Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no 
vehículo. 

 CA1.5 - Determinouse o método para aplicar na substitución dos 
elementos fixos. 

 CA1.6 - Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamen-
tos e os útiles necesarios. 

 CA1.7 - Identificáronse as zonas determinadas para o corte e as 
zonas de reforzo. 

 CA1.8 - Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión 
(solapada, tope, reforzo, etc.). 

 CA1.9 - Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten 
ás especificacións establecidas nas normas técnicas. 

 CA1.10 - Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e 
limpeza. 

SI SI Prácticas e taller realizadas antes del 15 de 
Marzo e  manexo de documentación técnica 
desde as suás casas a través da  plataforma 

de Googleclass para elaborar traballo de 
sustitución por sección parcial 
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 RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas 
características e os tipos de unión que haxa que realizar.  

 

 CA2.1 - Describiuse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e 
a correspondente aos equipamentos de soldadura utilizados nos ve-
hículos. 

 CA2.2 - Describíronse os tipos de soldadura utilizados en vehículos (a 
tope, solapamento, etc.). 

 CA2.5 - Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se 
execute (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.). 

SI SI Prácticas e taller realizadas antes del 15 de 
Marzo e  manexo de documentación técnica 
desde as suás casas a través da  plataforma 
de Googleclass para elaborar traballo de 
sustitución por sección parcial 

 RA3 -  Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e 
analiza o tipo de soldadura e os procedementos requiridos.  

 

 CA3.1 - Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os 
residuos. 

 CA3.2 - Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da 
peza nova. 

 CA3.3 - Temperouse a zona para conformar o oco en pezas de alu-
minio, utilizando ferramenta específica. 

 CA3.4 - Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en 
función da unión que se vaia realizar. 

 CA3.5 - Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona 
de unión. 

 CA3.6 - Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especifi-
cacións da documentación técnica. 

 CA3.7 - Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os 
axustes e as simetrías que se especifican na documentación. 

 CA3.8 - Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas 
adxacentes. 

SI SI Prácticas e taller realizadas antes del 15 de 
Marzo e  manexo de documentación técnica 
desde as suás casas a través da  plataforma 
de Googleclass para elaborar traballo de 
sustitución por sección parcial 

 RA4 -  Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o 
procedemento de soldaxe en función das características estipuladas 
por fábrica.  

 

 CA4.1 - Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os mate-
riais de achega consonte o material base dos elementos para unir. 

 CA4.2 - Axustáronse os parámetros dos equipamentos e puxéronse 
en servizo tendo en conta as pezas que haxa que unir e os materiais 
de achega. 

 CA4.9 - Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requi-
sitos estipulados canto a penetración, fusión, porosidade, homoxe-
neidade, cor e resistencia. 

 CA4.10 - Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as carac-
terísticas dimensionais e xeométricas ao conxunto. 

SI SI Prácticas e taller realizadas antes del 15 de 
Marzo e  manexo de documentación técnica 
desde as suás casas a través da  plataforma 
de Googleclass para elaborar traballo de 
sustitución por sección parcial 
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 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.  

 CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos 
de traballo empregados nos procesos de carrozaría. 

 CA5.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selec-
tiva. 

 CA5.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realizadas. 

SI SI Valoración das prácticas e taller realizadas 
antes del 15 de Marzo 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

*Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de soldadura.Prácticas de taller 

*Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de corte.Examen teórico 

*Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo.Examen teórico 

*Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos.Prácticas de taller 

*Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios.Prácticas de taller 

*Identificáronse as zonas determinadas para o corte e as zonas de reforzo.Examen teórico 

*Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo, etc.).Prácticas de taller. 

*Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás especificacións establecidas nas normas técnicas.Prácticas de taller 

*Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.Valoración das prácticas de taller 

*Describiuse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a correspondente aos equipamentos de soldadura utilizados nos vehículos.Examen teórico 

*Describíronse os tipos de soldadura utilizados en vehículos (a tope, solapamento, etc.).Examen teórico 

*Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).Prácticas de taller 

*Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos.Valoración das prácticas de taller 

*Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova.Prácticas de taller 

*Temperouse a zona para conformar o oco en pezas de aluminio, utilizando ferramenta específica.Prácticas de taller 

*Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se vaia realizar.Prácticas de taller 

*Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión.Prácticas de taller 

*Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da documentación técnica.Prácticas de taller. 

*Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que se especifican na documentación.Prácticas de taller 

*Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte o material base dos elementos para unir.Prácticas de taller. 

*Axustáronse os parámetros dos equipamentos e puxéronse en servizo tendo en conta as pezas que haxa que unir e os materiais de achega.Prácticas de taller 

*Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.Prácticas de taller 

* Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais e xeométricas ao conxunto.Prácticas de taller 

*Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo empregados nos procesos de carrozaría.Examen teórico 

*Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.Valoración das prácticas de taller.Valoración das prácticas de taller 

*Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.Valoración das prácticas de taller. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica 

1 Seguridade na reparación de elementos fixos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA5 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de pro-
tección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para os previr 

CA5.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección per-
soal e colectiva que se deben adoptar na execución das operacións da 
área de carrozaría. 

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de 
traballo empregados nos procesos de carrozaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario online en Googleclass 
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Nº Unidade didáctica 
 CA5.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións 

realizadas. 

2                                                                                Soldadura oxiacetilénica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e 

 os tipos de unión que haxa que realizar. 

NON 

 

CA2.3 - Describíronse as técnicas de soldaxe. 

CA2.4 - Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. 

CA2.6 - Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para 

 unir e coa soldadura que se vaia utilizar. 

CA2.7 - Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da  

unión e do material. 

CA2.8 - Describíronse as secuencias de traballo. 

 

 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 
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Nº Unidade didáctica 

3  
Soldadura eléctrica con electrodo revestido (SMAW) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x 
 RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas  

características e os tipos de unión que haxa que realizar. 

NO 

NO 

 

 CA2.3 - Describíronse as técnicas de soldaxe. 

 CA2.4 - Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. 

 CA2.6 - Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para 

  unir e coa soldadura que se vaia utilizar. 

 CA2.7 - Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da  

 unión e do material. 

 CA2.8 - Describíronse as secuencias de traballo. 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 

Nº Unidade didáctica 

4 Soldadura por arco en protección gaseosa MIG/MAG. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas  

características e os tipos de unión que haxa que realizar. 

 

 CA2.3 - Describíronse as técnicas de soldaxe. 

 CA2.4 - Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. 

 CA2.6 - Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para 

  unir e coa soldadura que se vaia utilizar. 

 CA2.7 - Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da  

 unión e do material. 

 CA2.8 - Describíronse as secuencias de traballo. 

 

 

 

 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 
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Nº Unidade didáctica 

5 Soldadura por arco en protección gaseosa TIG e outros métodos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas  

características e os tipos de unión que haxa que realizar 

 CA2.3 – Describíronse as técnicas de soldaxe. 

 CA2.4 – Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamen-
tos. 

 CA2.6 – Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para 

  unir e coa soldadura que se vaia utilizar. 

 CA2.7 – Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da  

 unión e do material. 

  CA2.8 – Describíronse as secuencias de traballo. 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 

Nº Unidade didáctica 

6 Soldadura eléctrica por resistencia 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 -  Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas  

características e os tipos de unión que haxa que realizar 

 CA2.3 - Describíronse as técnicas de soldaxe. 

 CA2.4 - Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos. 

 CA2.6 - Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para 

  unir e coa soldadura que se vaia utilizar. 

 CA2.7 - Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da  

 unión e do material. 

 CA2.8 - Describíronse as secuencias de traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 



 

 

Páxina 10 de 13 

 

Nº Unidade didáctica 

8 UNIÓNS FIXAS NA CARROCERÍA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   

 RA1 -  Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a 
relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais necesarios. 

 CA1.1 - Describíronse os procedementos empregados na desmontaxe e na 
montaxe de elementos. 

 CA1.2 - Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada. 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 

Nº Unidade didáctica 

8 UNIÓNS FIXAS MEDIANTE ADHESIVOS ESTRUCTURAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a 
relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais necesarios. 

 CA1.3 - Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais. 

 CA1.4 - Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. 

Cuestionario online a través de google clas-
sroom 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

ACTIVIDADES E PLAN DE RECUPERACIÓN DE PARTES SUSPENSAS: 

 

O obxectivo principal deste Plan de Recuperación é que o alumno sexa capaz de desenrolar os obxectivos especificos de cada unidade 
didáctica que se requiren neste módulo. 

 

Se non é quen de recuperar ao longo do curso as U.D pendentes, farase unha recuperación do módulo nunha proba extraordinaria na que 
deberá demostrar uns coñecementos e habilidades mínimas nunha proba escrita online através da plataforma Googleclassroom. 

 

As probas que se establezan desenrolaranse de acordo aos seguintes puntos e ao seu correspondente baremo de ponderación: 

TEÓRICOS: Control dos contidos das Unidades Didácticas non superadas.(30%da nota, mínimo 4 para facer media) 

PRÁCTICOS: Control dos exercicios e/ou informes/memoria non superados.(50% da nota, mínimo 4 para facer media) 

ACTITUDIANAIS: Posibilidade de reforzar a nota ata un máximo de dous puntos se se traballa de xeito regular e se entrgan os traballos 
dentro do prazo. Ésto sera aplicable sempre que a nota final dos anteriores contidos supere os 4 puntos e o seu peso corresponde ao 20% 
da nota. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Se  o alumno perdeu o dereito á avaliación continua a recuperación do módulo farase nunha proba extraordinaria escrita que se desenvol-
verá de forma similar á anterior pero sin considerarar a parte actitudinal porque carece de sentido.  

 

Os baremos a aplicar nestes exames serán os xa aplicados ao longo do curso e expostos no apartado anterior, tendo en conta que no caso 
de perda da avaliación os puntos de actitutidinal pasarían aos conceptuais, sendo en todo caso necesario sacar mínimo dun 5 en calquera 
das outras dúas partes para facer a media. 

 

As probas que se establezan desenrolaranse de acordo ós seguintes puntos: 

TEÓRICOS: Traballos e/ou cuestionarios online dos contidos das Unidades Didácticas a través da plataforma Googleclassroom.(50% da 
nota, míunimo un 5 para facer media) 

PRÁCTICOS: Execución de exercicios prácticos e/ou informes a través da plataforma Googleclassroom. (50% da nota, mínimo un 5 para 
facer media) 
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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 

Atención mais personalizada polo profesor con: 

 Exercicios complementarios mais sinxelos. 

 Exercicios de consolidación unha vez acadados os contidos. 

 Medidas orientadoras individualizadas. 

 Lectura de material complementario  ( documentación técnica, catálogos, etc.) 

 
 

 

 


