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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMTMVO2 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MPO260 MECANIZADO BÁSICO 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL 1º ELVEA A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Ricardo Prego Sánchez 

 

 

 

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 

4 TÉCNICAS DE ROSCAXE 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os 
cálculos e as operacións necesarias. 

  Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles 
usos no automóbil 

 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que 
tradear, e explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de cor-
te, destalonamento, etc.). 

 

si si Traballos teóricos/escritos  

 

Nº Unidade didáctica 

5 UNIÓNS POR SOLDADURA BRANDA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e 
describe as técnicas utilizadas en cada caso. 

  Describíronse as características e as propiedades da soldadu-
ra branda. 

SI SI Traballos teóricos/escritos 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

MINIMOS EXIXIBLES  

 

UD1: Elaboración de esbozos de pezas 

1. Representar a man alzada vistas de pezas 

2. Interpretar vistas, seccións e detalles do esbozo e determinar a información contida neste. 

 

UD2: Trazado de pezas 

1. Describir o funcionamento dos equipos de medida  

2. Enumerar as características do estaño 

 

UD3: Mecanizado manual 

1. Identificar as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado 

2. Determinar a secuencia de operacións necesarias 

 

UD4: Técnicas de roscaxe 

1. Describir o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra para axustar nas máquinas segundo o material que se tradee. 

2. Calcular o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

As cualificacións do alumnado levaranse cabo unha vez cada trimestre e nas datas que estableza xefatura de estudos. A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10, Para aprobar o alumnado ten 
que obter unha cualificación igual ou superior a 5. 

Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos: 

1. Traballos e exercicios realizados ( enviados por correo electrónico) 
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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 Elaboración de esbozos de pezas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando 
os convencionalismos de representación correspondentes. 

  CA1.1 - Representáronse a man alzada vistas de pezas. PE 

       CA1.2 - Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e de-
terminouse a información contida neste. 

PE 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Trazado de pezas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación 
entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamen-
tos de medida. 

   CA2.2 - Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en rela-
ción coas medidas que haxa que efectuar. 

PE 

       CA2.3 - Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e inter-
pretáronse os conceptos de nonius e de apreciación. 

PE 
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Nº Unidade didáctica 

3 Mecanizado manual 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 -  Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as 
técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e 
nos planos. 

   CA3.2 - Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do meca-
nizado. 

PE 

       CA3.5 - Determinouse a secuencia de operacións necesarias. PE 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Técnicas de roscaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 -  Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os 
cálculos e as operacións necesarias. 

 CA4.1 - Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra 
axustar nas máquinas segundo o material que se tradee. 

PE 

       CA4.3 - Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. PE 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

No caso de que haxa alumnado que teña que recuperar este módulo, terá que levar a cabo unha serie de exercicios, teóricos, coa finalidade de que poida acadar os coñecementos e os procedementos mínimos esixibles estableci-
dos nesta programación.: - Traballos escritos sobre as unidades non superadas. 

 

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

Nesta proba, o alumnado terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos esixibles establecidos nesta programación para as unidades didácticas 1, 2, 3 e 4. 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

O tratamento á diversidade recóllese de diferentes formas: 

1. A mellor estratexia para a integración do alumnado con necesidades educativas especiais ou con determinados problemas de aprendizaxe, é implicalos nas mesmas tarefas que ó resto do grupo, con distintos problemas de 
apoio e esixencia 

2.  O tratamento debe ofrecer a posibilidade de retomar un contido non asimilado nun momento posterior de traballo, co cal evitamos a paralización do proceso de aprendizaxe do alumnado, con exercicios repetitivos que 
adoitan incidir negativamente no nivel de motivación.  

3.  As actividades propostas, permitirán atender ás demandas de carácter máis profundo por parte de aqueles alumnos con niveis de partida máis avanzados ou cun interese mayor sobre o tema estudado 

 

 

 


