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Alumnado 
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ADULTOS DUAL 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 
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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o 
que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.  

 CA1.3 - Seleccionáronse os equipamentos necesarios para 
determinar o nivel e o tipo de dano da deformación.  

 CA1.4 - Identificouse a deformación aplicando técnicas de 
diagnóstico (visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.).  

 CA1.5 - Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa 
extensión (leve, medio ou forte) e en función da súa localización 
(de acceso doado ou difícil, ou sen acceso).  

 CA1.6 - Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, 
en función do dano.  

 CA1.7 - Verificouse que o diagnóstico cote a deformación 
formulada.  

SI SI LC, TO. 
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 RA2 -  Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as 
cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos 
axeitados.  

 CA2.1 - Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios 
necesarios en función da deformación.  

 CA2.3 - Determinouse o método de reparación en función do tipo 
de dano. 

  CA2.4 - Reparáronse deformacións mediante elementos de batido 
específicos para aceiro.  

 CA2.5 - Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de 
calor e batido. 

  CA2.6 - Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso 
mediante martelo de inercia e ventosas.  

 CA2.7 - Efectuouse a reparación de elementos sen acceso mediante 
a apertura dunha ventá e a utilización do martelo de inercia. 

  CA2.8 - Reparouse a deformación mediante varas, logo de elixir a 
apropiada ao tipo de deformación.  

 CA2.9 - Verificouse que o elemento recuperara as formas e as 
dimensións orixinais.  

 CA2.10 - Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de 
impacto ambiental no proceso de traballo.  

SI SI LC, TO. 
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 RA3 -  Repara elementos de aluminio para devolver as formas e as 
cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos 
axeitados.  

 CA3.1 - Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios 
necesarios en función da deformación.  

 CA3.3 - Determinouse o método de reparación en función do tipo 
de dano. 

  CA3.4 - Conformáronse deformacións mediante elementos de 
batido para aluminio, logo de efectuar a temperaxe da superficie.  

 CA3.5 - Conformáronse aboladuras en elementos de aluminio, logo 
de temperar a superficie, utilizando gonzos e espárragos, 
soldadura con atmosfera de argon e por descarga do condensador.  

 CA3.6 - Reparouse a deformación utilizando ventosa e martelo de 
inercia, logo de temperar a superficie.  

 CA3.7 - Temperouse a superficie utilizando identificadores 
térmicos.  

 CA3.8 - Corrixíronse as deformacións en superficies de aluminio 
polo método de sistemas de varas, logo de elixir a vara acaída para 
este tipo de deformación.  

 CA3.9 - Verificouse que as operacións realizadas devolvan as 
formas e as dimensións orixinais. 

  CA3.10 - Aplicáronse normas de seguridade, saúde laboral e 
impacto ambiental no proceso de traballo.  

SI SI LC, TO. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Formación en empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 -  Diagnostica deformacións en elementos sintéticos, e 
selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.  

 CA1.4 - Identificáronse os materiais plásticos que compoñen un 
elemento utilizando a simboloxía gravada e microfichas. 

  CA1.5 - Identificouse o tipo de dano aplicando técnicas de 
diagnóstico (visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.).  

 CA1.6 - Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, 
en función do dano.  

 CA1.7 - Verificouse que o diagnóstico cote a deformación.  

SI SI LC, TO. 

 RA2 -  Repara elementos de materiais plásticos e compostos, 
devolvéndolles a forma e as dimensións orixinais.  

 CA2.1 - Identificáronse as características e a composición do 
elemento plástico ou composto que cumpra reparar.  

 CA2.2 - Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais 
necesarios para efectuar a reparación.  

 CA2.3 - Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía 
asociada para determinar o método de reparación do elemento.  

 CA2.4 - Determinouse o nivel do dano do elemento.  

 CA2.5 - Reparáronse deformacións sen rotura en materiais 
termoplásticos con achega de calor.  

 CA2.6 - Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura 
con achega de calor.  

 CA2.7 - Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura 
química.  

 CA2.8 - Reparouse un elemento de material termoplástico por 
pegado estrutural.  

 CA2.9 - Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante 
resina, catalizador e manta, ata lograr as dimensións da peza.  

 CA2.10 - Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto 
ambiental.  

SI SI LC, TO. 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Para poder acadar a cualificación positiva no módulo o alumno terá que ter adquiridos os contidos básicos reflexados en cada unidade didáctica. Os minimos exisibles son como resumen os seguintes. 

 

- Empregar adecuadamente as ferramentas e equipos para a reparación de danos en elemtos metálicos. 

- Empregar adecuadamente as ferramentas e equipos para a reparación de danos en elemtos  sintéticos. 

- Cumplir a normativa de seguridade. 

 

 

 



 

 

Páxina 7 de 8 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

-- -- 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

-- --  --  -- -- 

-- --  --  -- -- 

-- --  --  -- -- 

-- --  --  -- -- 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

TODOS/AS OS/AS ALUMNOS/AS TEÑEN APROBADO ESTE MÓDULO NA 1ª E 2ª Avaliación. 

 

 

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

 

TODOS/AS OS/AS ALUMNOS/AS TEÑEN APROBADO ESTE MÓDULO NA 1ª E 2ª Avaliación. 
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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 

 

NESTE CURSO NON HAI NINGÚN ALUMNO/A QUE PRECISE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

 

 


