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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0095_33) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso do tratamento superficial para realizar, e selecciona os materiais, os equipamentos,
as ferramentas, e os medios auxiliares e de protección.
(MP0095_13) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de construcións metálicas e selecciona os materiais, os equipamentos,
as ferramentas, e os medios auxiliares e de protección.
(MP0095_23) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de tubaxes e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas,
e os medios auxiliares e de protección.

(MP0095_33) RA2 - Elabora o plan da aplicación do tratamentos superficiais, e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_13) RA2 - Elabora o plan de montaxe de construcións metálicas e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_23) RA2 - Elabora o plan de montaxe de tubaxes, e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_33) RA3 - Aplica tratamentos de acabamento, tendo en conta a relación entre as súas características e os requisitos da instalación.

(MP0095_23) RA3 - Monta instalacións de tubaxes, para o que analiza os procedementos de montaxe e aplica as técnicas operativas de posicionamento,
aliñación e unión.

(MP0095_33) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_13) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_23) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_33) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0095_23) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0095_13) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_13) CA1.1 Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os elementos auxiliares necesarios para realizar o traballo.

(MP0095_23) CA1.1 Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os elementos auxiliares necesarios para realizar o traballo.

(MP0095_33) CA1.1 Describíronse as máquinas, os equipamentos, os accesorios e os elementos auxiliares necesarios para realizar o traballo.

(MP0095_13) CA1.2 Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo
funcionamento.

(MP0095_23) CA1.2 Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo
funcionamento.

(MP0095_13) CA1.3 Identificáronse os materiais necesarios para o traballo de montaxe de construcións metálicas.

(MP0095_33) CA1.3 Identificáronse os materiais necesarios para o traballo da aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_33) CA1.4 Marcáronse os elementos que se vaian tratar.

(MP0095_33) CA1.5 Colocáronse os elementos para tratar nas zonas definidas.

(MP0095_33) CA1.6 Caracterizáronse as áreas de traballo en función do tipo de tratamento que se vaia realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_13) CA2.1 Definíronse os medios humanos e materiais necesarios.

(MP0095_33) CA2.1 Definíronse os medios humanos e materiais necesarios.

(MP0095_23) CA2.1 Definíronse os medios humanos e materiais necesarios.

(MP0095_23) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea de montaxe.

(MP0095_33) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea da aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_13) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea de montaxe.

(MP0095_13) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso de montaxe.

(MP0095_33) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso da aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_23) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso de montaxe.

(MP0095_33) CA2.4 Explicáronse os procesos da aplicación de tratamentos superficiais nas construcións metálicas tipo: estruturas, caldeiraría, carpintaría
metálica, tubaxes, etc.

(MP0095_23) CA2.4 Explicáronse os procesos de montaxe en tubaxes.

(MP0095_13) CA2.4 Explicáronse os procesos de montaxe en construcións metálicas tipo: estruturas, caldeiraría, carpintaría metálica, etc.

(MP0095_23) CA2.5 Relacionáronse as incompatibilidades de contacto entre materiais.

(MP0095_33) CA2.5 Relacionáronse as incompatibilidades de contacto entre materiais.

(MP0095_13) CA2.5 Relacionáronse as incompatibilidades de contacto entre materiais.

(MP0095_23) CA2.6 Describíronse as consecuencias e as solucións que produce a dilatación dos materiais.

(MP0095_33) CA2.6 Definíronse as estadas e os accesos necesarios.

(MP0095_13) CA2.6 Describíronse as consecuencias e as solucións que producen as dilatacións dos materiais.

(MP0095_23) CA2.7 Definíronse as estadas e os accesos necesarios.

(MP0095_13) CA2.7 Definíronse as estadas e os accesos necesarios.

(MP0095_13) CA2.8 Calculáronse os custos do proceso.

(MP0095_23) CA3.1 Utilizáronse os medios e os equipamentos de medida e nivelación empregados en montaxe de construcións metálicas, segundo
procedementos e técnicas operativas específicas.

(MP0095_23) CA3.2 Aplicáronse as técnicas de armaxe de tubos, bridas, enxertos, etc.

(MP0095_33) CA3.6 Verificouse que o grosor do recubrimento sexa o especificado.

(MP0095_33) CA3.7 Identificáronse os defectos producidos no tratamento.

(MP0095_23) CA3.8 Calculáronse os custos do proceso.

(MP0095_13) CA4.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_23) CA4.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos.

(MP0095_23) CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

(MP0095_13) CA4.6 Rexistráronse os controis e as revisións que se efectuaran, para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.

(MP0095_33) CA4.6 Rexistráronse os controis e as revisións que se efectuaran, para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.

(MP0095_13) CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.

(MP0095_33) CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.

(MP0095_23) CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.

(MP0095_23) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0095_13) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0095_33) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e
medios.

(MP0095_23) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e
medios.

(MP0095_13) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e
medios.

(MP0095_33) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións da aplicación de trata

(MP0095_23) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe.

(MP0095_13) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe.

(MP0095_13) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_33) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_23) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_23) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe.

(MP0095_13) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe.

(MP0095_33) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións da
aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_23) CA5.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0095_33) CA5.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0095_13) CA5.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0095_23) CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0095_33) CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0095_33) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso do tratamento superficial para realizar, e selecciona os materiais, os equipamentos,
as ferramentas, e os medios auxiliares e de protección.
(MP0095_13) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de construcións metálicas e selecciona os materiais, os equipamentos,
as ferramentas, e os medios auxiliares e de protección.
(MP0095_23) RA1 - Acondiciona a área de traballo, analiza o proceso de montaxe de tubaxes e selecciona os materiais, os equipamentos, as ferramentas,
e os medios auxiliares e de protección.

(MP0095_33) RA2 - Elabora o plan da aplicación do tratamentos superficiais, e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_23) RA2 - Elabora o plan de montaxe de tubaxes, e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_13) RA2 - Elabora o plan de montaxe de construcións metálicas e identifica e caracteriza as súas fases.

(MP0095_33) RA3 - Aplica tratamentos de acabamento, tendo en conta a relación entre as súas características e os requisitos da instalación.

(MP0095_23) RA3 - Monta instalacións de tubaxes, para o que analiza os procedementos de montaxe e aplica as técnicas operativas de posicionamento,
aliñación e unión.
(MP0095_13) RA3 - Monta elementos de construcións metálicas e carpintaría metálica, para o que analiza os procedementos de montaxe e aplica as
técnicas operativas de posicionamento, aliñación e unión.

(MP0095_13) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_33) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_23) RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e das ferramentas en relación coa súa funcionalidade.

(MP0095_23) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0095_33) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0095_13) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_13) CA1.2 Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo
funcionamento.

(MP0095_23) CA1.2 Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo
funcionamento.

(MP0095_33) CA1.2 Elixíronse os medios e os equipamentos que cumpra utilizar deducidos do plano de montaxe, e comprobouse o seu bo
funcionamento.

(MP0095_23) CA1.3 Identificáronse os materiais necesarios para o traballo de montaxe de tubaxes.

(MP0095_23) CA1.4 Marcáronse os elementos que se vaian montar.

(MP0095_13) CA1.4 Marcáronse os elementos que se vaian montar.

(MP0095_13) CA1.5 Colocáronse os elementos de montaxe nas zonas definidas.

(MP0095_23) CA1.5 Colocáronse os elementos de montaxe nas zonas definidas.

(MP0095_13) CA1.6 Caracterizáronse as áreas de traballo en función do tipo de montaxe de construcións metálicas que se vaia realizar.

(MP0095_23) CA1.6 Caracterizáronse as áreas de traballo en función do tipo de montaxe de tubaxes que se vaia realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_23) CA1.7 Elaborouse a cama en función da súa dimensión, os medios auxiliares, a súa posición e a súa orientación na zona de traballo.

(MP0095_33) CA1.7 Elaborouse a cama en función da súa dimensión, os medios auxiliares, a súa posición e a súa orientación na zona de traballo.

(MP0095_13) CA1.7 Elaborouse a cama en función da súa dimensión, os medios auxiliares, a súa posición e a súa orientación na zona de traballo.

(MP0095_33) CA1.8 Montáronse as estadas e as gradas necesarias para acceder á zona que se vaia tratar en condicións de seguridade.

(MP0095_13) CA1.8 Montáronse as estadas e as gradas necesarias para acceder á zona de montaxe en condicións de seguridade.

(MP0095_23) CA1.8 Montáronse as estadas e as gradas necesarias para acceder á zona de montaxe en condicións de seguridade.

(MP0095_33) CA2.1 Definíronse os medios humanos e materiais necesarios.

(MP0095_13) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea de montaxe.

(MP0095_23) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea de montaxe.

(MP0095_33) CA2.2 Determinouse a secuencia idónea da aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_23) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso de montaxe.

(MP0095_13) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso de montaxe.

(MP0095_33) CA2.3 Identificáronse as normas de seguridade relativas ao proceso da aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_33) CA2.4 Explicáronse os procesos da aplicación de tratamentos superficiais nas construcións metálicas tipo: estruturas, caldeiraría, carpintaría
metálica, tubaxes, etc.

(MP0095_13) CA2.5 Relacionáronse as incompatibilidades de contacto entre materiais.

(MP0095_33) CA2.5 Relacionáronse as incompatibilidades de contacto entre materiais.

(MP0095_33) CA2.6 Definíronse as estadas e os accesos necesarios.

(MP0095_13) CA3.1 Utilizáronse os medios e os equipamentos de medida e nivelación empregados en montaxe de construcións metálicas segundo
procedementos e técnicas operativas específicas.

(MP0095_23) CA3.1 Utilizáronse os medios e os equipamentos de medida e nivelación empregados en montaxe de construcións metálicas, segundo
procedementos e técnicas operativas específicas.

(MP0095_33) CA3.1 Seleccionouse o procedemento de tratamento do acabamento para aplicar tendo en conta as características do material base e a súa
solicitude en servizo.

(MP0095_23) CA3.2 Aplicáronse as técnicas de armaxe de tubos, bridas, enxertos, etc.

(MP0095_33) CA3.2 Relacionáronse os equipamentos, as ferramentas e os medios auxiliares co tratamento que se vaia realizar.

(MP0095_13) CA3.2 Achumbáronse e niveláronse os elementos e as estruturas, e deixáronse presentados segundo as especificacións.

(MP0095_33) CA3.3 Utilizouse o método de preparación axeitado segundo o estado da superficie.

(MP0095_13) CA3.3 Aplicáronse as técnicas de unión para elementos de construcións metálicas e carpintaría metálica e de PVC, segundo o plan
establecido.

(MP0095_23) CA3.3 Achumbáronse e niveláronse os elementos e as estruturas, e deixáronse presentados segundo as especificacións.

(MP0095_33) CA3.4 Realizouse correctamente a técnica de pintado atendendo a criterios de calidade e económicos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_23) CA3.4 Aplicáronse as técnicas de unión para elementos de instalación de tubaxes, e de PVC, segundo o plan establecido.

(MP0095_13) CA3.4 Rixidizouse o conxunto de forma apropiada, de xeito que se manteñan as tolerancias.

(MP0095_33) CA3.5 Realizouse o revestimento con materiais plásticos atendendo a criterios de calidade e económicos.

(MP0095_23) CA3.5 Rixidizouse o conxunto de modo apropiado, de xeito que se manteñan as tolerancias.

(MP0095_33) CA3.6 Verificouse que o grosor do recubrimento sexa o especificado.

(MP0095_23) CA3.6 Operouse coas máquinas, as ferramentas e os medios auxiliares que se empregan na montaxe de tubaxes, segundo os modos
operativos prescritos e de forma segura.

(MP0095_33) CA3.7 Identificáronse os defectos producidos no tratamento.

(MP0095_23) CA3.7 Realizáronse as probas de resistencia estrutural e de estanquidade segundo o procedemento establecido.

(MP0095_33) CA3.8 Corrixíronse os defectos do tratamento aplicando as técnicas establecidas.

(MP0095_33) CA4.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos.

(MP0095_23) CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

(MP0095_13) CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

(MP0095_33) CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.

(MP0095_23) CA4.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.

(MP0095_13) CA4.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.

(MP0095_33) CA4.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.

(MP0095_13) CA4.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.

(MP0095_33) CA4.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.

(MP0095_23) CA4.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.

(MP0095_33) CA4.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

(MP0095_13) CA4.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

(MP0095_23) CA4.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.

(MP0095_23) CA4.6 Rexistráronse os controis e as revisións, para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.

(MP0095_23) CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.

(MP0095_33) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0095_13) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0095_33) CA5.2 Operouse con máquinas e equipamentos respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0095_23) CA5.2 Operouse con máquinas e equipamentos respectando as normas de seguridade.

(MP0095_13) CA5.2 Operouse con máquinas e equipamentos respectando as normas de seguridade.

(MP0095_23) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e
medios.

(MP0095_23) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe.

(MP0095_33) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_13) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_23) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0095_33) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións da
aplicación de tratamentos superficiais.

(MP0095_13) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe.

(MP0095_23) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal para adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe.

(MP0095_13) CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0095_23) CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0095_33) CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e de equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Para que a avaliación  do alumno poida ser positiva  no módulo este deberá ter superado una serie de contidos mínimos que serán os seguintes:

Interpretación dos documentos de traballo.

Identificación dos materiais polas súas referencias normalizadas e o seu aspecto.

Características de máquinas, ferramentas, útiles, accesorios e elementos auxiliares utilizados na montaxe de construcións metálicas.

Acondicionamento de camas.

Preparación, montaxe e axuste de máquinas, equipamentos e elementos auxiliares.

Valoración da orde e a limpeza na área de traballo. Produtos de caldeiraría e estruturas metálicas. Recoñecemento dos útiles de montaxe e

trazado no taller.

Elementos auxiliares de montaxe: maquinaria de elevación e transporte; estadas. Secuencias de armaxe de conxuntos.

Montaxe de produtos de caldeiraría.

Comprobación de medidas en montaxe de pezas (escuadras, niveis, etc.). Limpeza, pintado e tratamentos superficiais.

Corrosión e ataque químico dos metais. Normativa e documentación técnica.

Descrición dos sistemas de preparación do substrato e aplicación de pinturas e revestimentos con materiais plásticos en relación coa protección

desexada no material base.

Preparación das superficies e aplicación da pintura ou do revestimento plástico.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 8 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións de montaxe de construcións metálicas e de tubaxe industrial. Valoración e

respecto polas normas de seguridade e hixiene no taller, así como polo uso axeitado dos elementos de protección. EPIS. Realización das prácticas

propostas co mínimo de calidade esixido.

A avaliación dos coñecementos da persoa aspirante farase tendo en conta os seguintes criterios de cualificación:

Parte teórica: A proba global puntuará sobre un total de 10 puntos, e para superala será necesario acadar unha puntuación mínima de 5. Versará

sobre os contidos teóricos reflectidos neste módulo. Esta proba ten carácter eliminatorio.

Parte práctica: A proba global puntuará sobre un total de 10 puntos, e para superala será necesario acadar unha puntuación mínima de 5.

Consistirá na realización de un ou varios supostos prácticos, execución da montaxe de tubaxes, de construcións e carpintaría metálica, e tratamen-

tos superficiais, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos, de acordo cas especifica- cións, e aplicando os criterios de calidade

esixidos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

1.- Constará de una proba teórica, dividida ou non en distintos apartados, sobre cada unha das Unidades Formativas de que está composto o

módulo: MP0095 de Montaxe.

2.- Os interesados deberán acreditarse co DNI ou documento oficial que os identifique.

3.- Fixada públicamente a hora e lugar do exercicio, ningún alumno poderá aceder a mesma, si no momento da identificación e acceso non

estivera presente.

4. Para a realización da parte teórica do Módulo de Montaxe, requírese de cada alumno a asistencia a dita proba, provistos do material de

debuxo técnico e calculadora científica.

4.- Non se poderán empregar: móviles, pdas, tablets ou outros dispositivos electrónicos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

1.- Constará de unha proba práctica, dividida ou non en distintos apartados, sobre cada unha das Unidades Formativas de que está composto o

módulo MP0095 de MONTAXE, de xeito práctico no taller.

2.- Os interesados deberán acreditarse co DNI ou documento oficial que os identifique.

3.- Provistos dos EPIS regulamentarios e de carácter persoal que poidan afectarlles.

4.- Fixada públicamente a hora e lugar do exercicio, ningún alumno poderá aceder a mesma, si no momento da identificación e acceso non

estivera presente.

5.- Non se poderán empregar: móviles, pdas, tablets ou outros dispositivos electrónicos.

6.- O uso inapropiado de máquinas, equipos ou manipulación incorrecta de gases, suporá a separación da proba.

7.- A non observación das Normas de Prevención de Riscos Laborais, falla de E.P.I.S. etc, será motivo para a separación da proba. Considerán-

dose responsable de calquera acidente a persoa causante.
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