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1. Identificación da programación 
  

Centro educativo 

Código  Centro  Concello  Ano académico 

15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da familia     

profesional 

Familia profesional  Código do ciclo     

formativo 

Ciclo formativo  Grao  Réxime 

TMV Transporte e 
mantemento de 
vehículos 

CSTMV01 Automoción  Ciclos 
formativos 
de grao 
superior. 

Réxime 
xeral- 
ordinario 

Código MP/UF  Nome  Curso  Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

 

MP0294 Elementos amóvibles e fixos non estrucuturais 2019/2020 7 213 213 

MP0294_13 Representacións gráficas de mecanizado e elementos      
amóvibles . 

2019/2020 7 45 45 

MP0294_23 Unión de elementos  fixos . 2019/2020 7 100 100 

MPMP04_33 Elementos metálicos  e sintécticos,  2019/2020 7 68 68 

Profesorado asignado ao módulo    López bellón Javier 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Criterios de cualificación: 
Cada mínimo exixible debe levar asociado un criterio de cualificación. Se a situación sanitaria non permite a                 
realización de probas presenciais o proceso de cualificación consistirá na elaboración dunha serie de traballos               
ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva e que abarcarán os mínimos exixibles das unidades               
didácticas. Cada traballo presentado valorarase nunha escala de 1 a 10, tendo en conta a fidelidade aos puntos                  
requiridos no enunciado, orde na presentación, cantidade de sistemas estudados, especificidades e            
comprensión da materia nos diferentes sistemas analizados. Os mínimos exixibles de tipo práctico serán              
avaliados en base as explicacións do alumnado nos traballos dos procedementos necesarios ou intervencións              
nos elementos ou sistemas.  

A cualificación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres facendo a media              
aritmética dos mesmos así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación                
das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando con estas               
actividades se beneficie a nota global do alumnado.  
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Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva: 

Unidade didáctica 1.-Representacións gráficas . 

 
Resultados de aprendizaxe : 
 
 
RA1 Debuxa esbozos de pezas e útiles, para o que selecciona a información contida na documentación técnica e a                   
normalización establecida 
 

Criterios de avaliación  

CA1.1 - Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica. 

.CA1.2 - Interpretouse a normativa aplicada en debuxo técnico, formatos, liñas de representación e simboloxía, etc.  

CA1.3 - Realizouse a toma de medidas do obxecto para realizar a súa representación. 

CA1.4 - Identificáronse os cortes e as seccións para representar no esbozo.  

CA1.5 - Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos e da documentación técnica para determinar a                   
información contida neles 

CA1.6 - Debuxáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, aplicando a simboloxía normalizada 

CA1.7 - Verificouse que as medidas do esbozo se correspondan coas obtidas no proceso de medición de pezas, elemen 

CA1.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. tos ou transformacións para                
realizar.. 
Unidade didáctica 2. Operacións básicas de mecanizado  a man  
 
Resultados  de aprendizaxe : 
RA2 - Define operacións de mecanizado básico, para o que interpreta os parámetros que as identifican 
Criterios de avaliación  
 
CA2.1 - Describíronse as características e as propiedades dos materiais metálicos utilizados na fabricación de               
vehículos (fundición, aceiro, aluminio, etc.).  
CA2.2 - Describíronse as técnicas de mecanizado básico, e as ferramentas e os equipamentos para utilizar (limadura,                 
serraxe, tradeadura, roscaxe, etc.).  
CA2.3 - Debuxouse o esbozo da peza que cumpra mecanizar e determináronse as formas, as dimensións e o                  
acabamento superficial 
CA2.4 - Determinouse a secuencia de operacións e seleccionáronse as ferramentas, as máquinas e os útiles.  
CA2.5 - Executouse o trazado de forma precisa para a realización da peza.  
CA2.6 - Efectuouse o axuste de parámetros nas máquinas de tradear, tendo en conta o material para traballar e o                    
diámetro do trade. 
CA2.7 - Mecanizáronse pezas manualmente mediante procesos de limadura e serrado logrando o acabado superficial                

e dimensional especificado en esbozos. 
CA2.8 - Realizouse a roscaxe de pezas interior e exteriormente, efectuando a tradeadura e a selección da vara en                    

función do cálculo efectuado. 
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CA2.9 - Verificouse que as dimensións e as medidas finais da peza ou do elemento construído se axusten a cotas                    
definidas en esbozos. 
CA2.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA2.11 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 
CA2.12 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección                  
ambiental nas operacións realizadas 
Unidade didáctica 3.- Sustituciópn de elementos amovíbles . 
  
 
Resultados de aprendizaxe : 
 
RA3 -Substitúe elementos amovibles, accesorios e gornecementos, para o que interpreta as técnicas e os procesos de                                 
desmontaxe e montaxe 
 
Criterios de avaliación  
CA3.1 - Aplicáronse as técnicas de diagnóstico para determinar as intervencións que cumpra efectuar. 
CA3.2 - Relacionáronse os elementos de unión e ensamblaxe (parafusos, remaches, colas, masillas e grampas) cos                
elementos para desmontar e montar. 
 
CA3.3 - Interpretouse a documentación técnica atendendo á relación entre a súa simboloxía e a unión dos elementos                  
para substituír.  
CA3.4 - Identificáronse os elementos amovibles, os accesorios e os gornecementos para substituír, e seleccionáronse as                
ferramentas e os equipamentos que haxa que utilizar.  
CA3.5 - Realizáronse os cálculos dos parámetros para a ensamblaxe de elementos de unión.  
CA3.6 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos amovibles e determináronse os parámetros que definen a                
unión, con aplicación dos procedementos adecuados.  
CA3.7 - Realizouse a substitución de cristais pegados e calzados aplicando os procedementos establecidos. 
CA3.8 - Realizouse a substitución de accesorios e gornecementos segundo o método establecido.  
CA3.9 - Verificouse que as operacións realizadas restitúan a funcionalidade e as características de ensamblaxe dos                
elementos reparados ou substituídos.  
CA3.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA3.11 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 
CA3.12 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección                                   
ambiental nas operacións realizadas.  
Unidade didáctica 4.-Sistemas de  carrozaria e os seus compoñentes  
Resultados de aprendizaxe : 
RA1 - Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir,                  
en función das súas características de resistencia.  
Criterios de avaliación  
CA1.12 - Realizáronse unións e engatillamentos segundo especificacións do fabricante 
CA1.14 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizada 
CA1.15 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 
CA1.16 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección                  
ambiental nas operacións realizadas.  
Unidade didáctica 5.- Unions fixas non soldadas . 

  
Resultados de aprendizaxe : 

      4 
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RA1 - Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir, en                     
función das súas características de resistencia.  
 
Criterios de avaliación : 
CA1.12 - Realizáronse unións e engatillamentos segundo especificacións do fabricante. 
CA1.14 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.  
CA1.15 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.  
CA1.16 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección                  
ambiental nas operacións realizadas. 
 
Unidade didáctica 6.- Unións fixas soladadas . 
 
Resultados de aprendizaxe  

RA1 - Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir, en                      
función das súas características de resistencia.    
  
Criterios de  avaliación . 
CA1.5 - Describíronse os sistemas de soldadura utilizados na reparación de carrozarías (MIG-MAG, MIG-Brazing, TIG,               
sinérxica para aluminio, por puntos, etc.) e os parámetros para ter en conta 
CA1.6 - Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG 
CA1.7 - Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a zona.  
CA1.8 - Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en función das pezas para unir 
CA1.9 - Uníronse pezas mediante soldadura oxiacetilénica seguindo especificacións técnicas.  
CA1.10 - Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en función do material base.  
CA1.14 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.  
CA1.15 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.  
CA1.16 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental                                     
nas operacións realizadas.  
 
Unidade didáctica 7.- Sustitución de elementos fixos na carrozería. 
 
Resultados de aprendizaxe  
 
RA1-Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir, en                   
función das súas características de resistencia.  
 
Criterios de  avaliación  
 
CA1.3 - Identificáronse as zonas danadas e indicáronse os cortes e as substitucións segundo especificacións técnicas de                 
fábrica 
 
CA1.4 - Realizáronse cortes e despuntamentos coas ferramentas e cos equipamentos adecuados, tendo en conta o tipo de                  
unión (solapada, tope, reforzo, etc.).  
CA1.7 - Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a zona 
CA1.8 - Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en función das pezas para unir.  
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CA1.11 - Realizáronse as unións por soldadura tendo en conta as especificacións técnicas de fábrica do vehículo e as                   
máquinas utilizadas 
CA1.13 - Verificouse que as unións efectuadas cumpran as especificacións de calidade estipuladas e que non presenten                 
defectos.  
 
CA1.14 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA1.15 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.  
CA1.16 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental                   
nas operacións realizadas.  
 
Unidade didáctica 8.Elementos metálicos reparación . 
 
Resultados de aprendizaxe: 
RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais metálicos e sintéticos, e selecciona o método de                  
reparación en función da deformación presentada 
 
Criterios de  avaliación  
 
 
CA1.1 - Describíronse os métodos e os ensaios utilizados para identificar o tipo de material que haxa que manter, así como                     
a súa constitución e as súas propiedade 
 
CA1.2 - Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando as técnicas de diagnóstico: visual, ao tacto,                  
lixadura, peite de siluetas, etc 
 
CA1.3 - Explicáronse as características e o uso dos equipamentos e das ferramentas que se empregan na conformación de                   
elementos fixos, tendo en conta as súas propiedades.  
 
CA1.4 - Describíronse as técnicas utilizadas nos procesos de desaboladura: estiramento, recollida e repaso de chapa.  
 
CA1.5 - Reparáronse deformacións en elementos metálicos tendo en conta as características, as formas e a accesibilidade. 
 
CA1.12 - Verificouse que as operacións realizadas devolveran as formas e as características orixinais.  
 
CA1.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.  

  
CA1.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 
 
CA1.15 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental                   
nas operacións realizadas.  
 
Unidade didáctica 9 Elementos sintéticos  carácteristicas e reparación . 
 
Resultados de aprendizaxe : 
 
RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais metálicos e sintéticos, e selecciona o método de                  
reparación en función da deformación presentada 
 
 
Criterios de  avaliación : 
 
CA1.1 - Describíronse os métodos e os ensaios utilizados para identificar o tipo de material que haxa que manter, así como                     
a súa constitución e as súas propiedades. 
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CA1.2 - Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando as técnicas de diagnóstico: visual, ao tacto,                  
lixadura, peite de siluetas, etc. 
 
CA1.6 - Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos máis utilizados no automóbil.  
 
CA1.7 - Reparáronse elementos de materiais sintéticos (termoestables) logo de realizar a preparación dos produtos               
necesarios (catalizadores, resinas, etc.), tendo en conta as súas características e as súas propiedades.  
 
CA1.8 - Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de calor. 
 
CA1.9 - Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura con achega de calor. 
 
CA1.10 - Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química.  
 
CA1.11 - Reparáronse materiais termoplásticos por pegado estrutural. 
 
CA1.12 - Verificouse que as operacións realizadas devolveran as formas e as características orixinais. 
  
CA1.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.  
 
CA1.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.  
 
CA1.15 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental                   
nas operacións realizadas.  
 
Unidad didáctica 10 Solucións construtctivas opcionais e pequenos útiles . 
 
Resultados de aprendizaxe : 
 
 
RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o                  
que avalía condicións de execución e funcionalidade.  
 
Criterios de avaliación  
 
 
CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e a normativa que afecta á transformación ou aos útiles, e enumeráronse os                   
datos técnicos que a acompañan. 
 
CA2.2 - Realizouse a toma de medidas do obxecto e da transformación opcional para realizar a súa representación. 
 
CA2.3 - Debuxouse o esbozo consonte a normativa ou a boa práctica, coa claridade e a limpeza requiridas.  
 
CA2.5 - Valoráronse as dificultades de execución e os custos.  
 
CA2.6 - Propuxéronse solucións construtivas aos problemas presentados.  

  
CA2.7 - Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da seguridade e da súa viabilidade construtiva.  
 
CA2.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
 
CA2.9 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas 
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3-Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

3.1      Actividades de recuperación 
Para o alumnado alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos             
dous primeiros trimestres do curso, proporánselles actividades ou traballos que lles axuden a             
adquirilas co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo.  
 
Cada traballo presentado valorarase nunha escala de 1 a 10, tendo en conta a fidelidade aos puntos                 
requiridos no enunciado, orde na presentación, cantidade de sistemas estudados, especificidades e            
comprensión da materia nos diferentes sistemas analizados. Os mínimos exixibles de tipo práctico             
serán avaliados en base as explicacións do alumnado nos traballos dos procedementos ou             
intervencións necesarios nos elementos ou sistemas. 
 
A cualificación destas actividades de recuperación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas           
nos dous primeiros trimestres facendo a media aritmética dos mesmos así como as actividades de               
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se             
desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando con estas actividades se beneficie a nota               
global do alumnado. 
   
  

3.2      Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Para os alumnos/as que perderan o dereito á avaliación continua, se fora posible realizar unha proba                
presencial realizaríase unha proba extraordinaria ao finalizar o módulo que terá unha parte de tipo               
teórico con cuestións e problemas e outra de tipo práctico no taller na que o alumno deberá realizar                  
actividades que permitan valorar se acadou as competencias imprescindibles. Estas probas valorase            
de 1 a 10 e o alumno deberá superar con 5 ou máis a proba teórica para poder realizar a parte                     
práctica.Se non é posible unha proba presencial por mor da pandemia o alumno será convocado a                
unha proba telemática na que por medio de preguntas tipo test e preguntas de desenrolar e outras de                  
resposta curta comprobarase a adquisición das competencias de tipo imprescindibles tanto nos            
contidos de tipo teórico coma da tipo práctico. Esta proba valorase igualmente de 1 a 10.  
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4.    Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 
do alumnado 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser o              
caso, ampliación das aprendizaxes anteriores ao estado de alarma coidando de non penalizar ou              
afectar ao benestar do alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas. 
 
Estas medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores o estado de               
alarma farase por medio de visualización de vídeos e presentación de traballos por parte do               
alumnado. Valorarase nunha escala de 1 a 10, tendo en conta a fidelidade aos puntos requiridos no                 
enunciado, orde na presentación, cantidade de sistemas estudados, especificidades e comprensión da            
materia nos diferentes sistemas analizados. Os mínimos exixibles de tipo práctico serán avaliados en              
base as explicacións do alumnado nos traballos dos procedementos necesarios ou intervencións nos             
elementos ou sistemas. 
 
Estas medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos de contidos e aprendizaxes anteriores o               
estado de alarma traballados no terceiro trimestre valoraranse unicamente de forma positiva, para             
beneficiar a nota global do alumnado.  

5.      Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán              
combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puidesen levarse a               
cabo, segundo evolucione a situación sanitaria. Prestaramos especial atención a identificar o            
alumnado desconectado na modalidade a distancia por diversas circunstancias ou non localizable e             
preparáranse plans específicos de recuperación do vínculo escolar e de reforzo que lles axuden a               
reincorporarse á actividade educativa tan pronto como sexa posible.  
Identificaremos o alumnado que que esta tendo calquera tipo de dificultade o que carece de medios de                 
conexión dixital arbitrando as medidas necesarias para que os teña. Flexibilizando para este tipo              
de alumnado a entrega de traballos mediante o uso de arquivos por WhatsApp, ou correo               
electrónico aceptando  como válido fotografías do caderno de traballo do alumno, etc 
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