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- Parte A: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 
0,6 a cualificación obtida. 

- Parte B: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 
0,4 a cualificación obtida. 

Para a superación da primeira proba deberá obterse unha puntuación de polo 
menos o 25 % do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación 
total, resultado de sumar as puntuacións ponderadas correspondentes ás dúas 
partes, igual ou superior a 5 puntos. 

Non se permitirá o acceso a esta proba sen os EPI,s indicados no documento 
de Organización e criterios de actuación deste tribunal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN da Parte A: 

C.A.1 - Resolvéronse os exercicios e cuestións plantexadas de forma correcta 
e ordenada. 

C.A.2 ¿ Elaboráronse as resposta dos exercicios con claridade, boa 
organización e con fundamento. 

C.A.3 ¿ Identificáronse os problemas ou suposto prácticos e plantexouse 
adecuadamente a súa resolución. 

C.A.4 ¿ Resolvéronse os exercicios de xeito correcto e xustificado, 
demostrando os coñecementos específicos, técnicos e científicos actualizados, 
propios da especialidade. 

C.A.5 - Presentáronse as resposta dos exercicios con pulcritude e cunha 
axeitada expresión escrita e/ou oral. 

C.A.6- Utilizarónse e manexaronse de forma correcta as ferramentas e os 
equipos necesarias en cada momento. 

C.A.7 - Respectáronse e cumpríronse as normas de seguridade e saúde 
laboral en todos os procesos prácticos. 

C.A.8 ¿ Ordenarónse de forma axeitada e correcta os posto de traballo no 
momento da finalización dos exercicios prácticos realizados. 

 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN da Parte B: 

C.A.1 - Demostráronse os coñecementos específicos, técnicos e científicos 
actualizados sobre os distintos apartados do tema correspondente, 
empregando un vocabulario técnico axeitado. 

C.A.2 - Desenvolvéronse cun nivel de profundidade axeitado todos os 
apartados do tema elixido, e citáronse as fontes, os recursos bibliográficos e 
didácticos. 

C.A.3 - Desenvolveronse todos os conceptos e contidos do tema con claridade, 
boa exposición e cunha correcta organización, boa lectura e corrección 
gramatical e ortográfica. 

C.A.4 - Realizouse a lectur do tema de forma fluída e áxil, resultado dunha boa 
expresión escrita e oral. 

C.A.5 - Utilizaronse esquemas, gráficos, tablas etc. para aclarar algúns 
aspectos do tema, facilitando deste xeito a boa comprensión e exposición de 
contidos e conceptos técnicos. 

C.A.6 ¿ Demostrarónse coñecementos técnicos do tema facendo mención a 
coñecementos prácticos relacionados coa materia tratada. 

 


