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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 

8 Elementos metálicos, características e reparación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 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. 

Si Si • PE.1 - A materia impartida 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.2 Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando 
as técnicas de diagnóstico: ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc. 

Si Si • OU.1 - as practicas realizadas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 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. 

Si Si • PE.2 - A materia impartida 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.4 Describíronse as técnicas utilizadas nos procesos de desaboladura: 
estiramento, recollida e repaso de chapa. 

Si Si • PE.3 - A materia impartida 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.5 Reparáronse deformacións en elementos metálicos tendo en conta as  
características, as formas e a accesibilidade. 

Si Si • OU.2 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.12 Verificouse que as operacións realizadas devolveran as formas e as 
características orixinais. 

Si Si • OU.3 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activi-
dades realizadas 

Si Si • OU.4 - fas practicas realizadas antes do estado 
de alarma 
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 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 

Si Si • OU.5 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.15 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as 
de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas. 

Si Si • OU.6 - as practicas realizadas antes do estado de 
alarma 

 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Elementos sintéticos, características e reparación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 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 

Si Si • PE.1 - A materia impartida 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.2 Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando 
as técnicas de diagnóstico: visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc. 

Si Si  • OU.1 – as tarefas realizadas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.6 Identificáronse as características, a composición, os tipos e a nature-
za dos plásticos máis utilizados no automóbil. 

Si Si  PE.2 - A materia impartida 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 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. 

Non Si • PE. 3 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.8 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos 
con achega de calor. 

Non Si • PE.4 As tarefas propostas 
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 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.9 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura con 
achega de calor. 

Non Si • PE.5 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.10 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química Non Si • PE.6 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.11 Reparáronse materiais termoplásticos por pegado estrutural. Non Si • PE.7 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.12 Verificouse que as operacións realizadas devolveran as formas e as 
características orixinais 

Non Si • PE.8 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada 

 CA1.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activi-
dades realizadas 

Si Si • PE.9 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada 

 CA1.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecida 

Si Si • PE.10 As tarefas propostas 

 RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada. 

 CA1.15 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as 
de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas. 

Si Si • PE.11 As tarefas propostas 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Solucións construtivas para a realización das transformacións opcionais e o deseño de pequenos útiles, avaliando as condicións de execución e funcionalidade 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e a normativa que afecta á 
transformación ou aos útiles, e enumeráronse os datos técnicos que a 
acompañan. 

Si Si • PE.1 - A materia impartida 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.2 Realizouse a toma de medidas do obxecto e da transformación 
opcional para realizar  a súa representación 

Si Si  • OU.1 – as tarefas realizadas 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.3 Debuxouse o esbozo consonte a normativa ou a boa práctica, coa 
claridade e a limpeza requiridas 

Si Si  • OU.2 - As tarefas realizadas  

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.4 Deseñáronse os útiles e a transformación opcional, tendo en conta a 
relación entre a solución construtiva, e os materiais e os medios que cumpra 
utilizar. 

Si Si • PE.2 - A materia impartida 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.5 Valoráronse as dificultades de execución e os custos. Si Si • PE.3 – As tarefas realizadas 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.6 Propuxéronse solucións construtivas aos problemas presentados. Si Si • PE.4 – As tarefas realizadas 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.7 Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da seguridade e 
da súa viabilidade construtiva. 

Si Si • PE.5 – As tarefas realizadas 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

Si Si • PE.6 – As tarefas realizadas 

 RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e SI funcionalidade. 

 CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas 

Si Si • PE.7– As tarefas realizadas 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes:  

*Coñecer as técnicas de substitución de elementos fixos non estructurais no vehículo, as técnicas de soldadura recomendadas polo fabricante e as súas medidas de seguridade e hixiene.  

 *Realizar un desenvolvemento correcto nas diferentes de solucións constructivas e modificacións en vehículos seguindo as especificacións do fabricante. 

*Identificar as características dos materiais sintéticos, técnicas de reparación dos mesmos e as medidas de seguridade e hixiene.  

Criterios de cualificación: 

 A cualificación final será obtida da nota media das 3 avaliacións sempre e cando o feito de contabilizar a cualificación da terceira avaliación supoña un beneficio para o alumno ou alumna; en caso contrario obterase soamente da nota media das dúas primeiras 
avaliacións. A cualificación das actividades realizadas na terceira avaliación realizarase nunha escala de 0 a 10, puntuando todas as preguntas de cada tarefa coa mesma puntuación (se tarefa ten 10 preguntas, cada pregunta valerá 1 punto; se ten 
20 preguntas cada pregunta valerá 0,5 puntos). A nota da terceira avaliación sairá da media das tarefas entregadas polo alumnado, e como xa se dixo, esta nota fará media coas dúas primeiras avaliacións se soamente se supón un beneficio para o 
alumnado subindo a nota. Na avaliación final realizarase redondeo á alza, ao contrario que nas dúas primeiras. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Este apartado non é necesario cubrilo posto que todo o alumnado aprobou a 1º e 2º avaliación, polo que non teñen que recuperar ningunha parte. Nos apartados 6.a e 6.b explícase cómo será o procedemento para recuperar as partes non superadas na 
3º avaliación e o procedemento para definir a proba extraordinaria para o alumnado con P.D. 

 

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  

 

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de revisar e entregar de novo as tarefas. Se despois de realizar a revisión das mesmas non acadan o aprobado, poderán realizar unha tarefa adicional na que se trate os apartados 
nos que non conseguiron superar. 

 

 

 



 

 

Páxina 8 de 10 

 

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

 

 

Establecerase un exame final teórico con preguntas conceptuais e problemas de aplicación práctica que suporá o 100 % da nota cunha duración de 120 minutos. Ámbalas partes serán valoradas de 1 a 10 puntos, e a puntuación de cada pregunta ira 
indicada no propio exame.. Na realización dos problemas de aplicación práctica terase especial atención ao coñecemento das medidas de seguridade e hixiene. Para facer media os dous exames terán que ter unha puntuación igual ou su-
perior ó 40% da nota de cada parte, é decir, cada exame de forma individual calificará de 0 a 10 puntos e para facer media o alumno terá que sacar unha nota igual ou superior a 4 puntos, do contrario a nota final do exame de P.D. non será 
superior a 4 puntos. Unha vez obtida a nota media, ésta redondearase ao punto máis cercano. 
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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 

 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente do grupo presidido polo titor, realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de 
cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encarguen da titoría darán a información dis-
poñible sobre as caracteristicas xerais do grupo ou sobre as circunstacias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. Esta información poderá proceder, entre outras:  

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.  

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.  

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.  

d)Dos informes dos alumnos discapacitados ou con necesidades educativas especiais. 

Durante a fase de alarma estas medidas serán as seguintes: 

· Terase en conta a normativa que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral .  

· O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativo en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos.  

· Solicitarase, se é posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.  

· Realizaranse, na medida do posible, adaptacións en tanto nos contidos como na metodoloxía (fragmentación modular) segundo ás discapacidades que poida presentar o alumnado. 

 . Todas estas actuacións faranse ca colaboración do departamento de orientación do centro.  

. Realizaranse tarefas adicionais de repaso dos contidos tratados antes do estado de alarma para afianzar conceptos. Serán resumos, supostos prácticos, guías de reparación e exercicios que teñan que ver cos conceptos tratados na aula anteriormente. 

De forma xeral garantirase a accesibilidade universal a formación no ciclo. 
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