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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ferrolterra 2018/201915006754 Ferrol

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Deseño en fabricación mecánica Ciclos
formativos de
grao superior

CSFME03Fabricación mecánica Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0430 Deseño de moldes para produtos poliméricos 02018/2019 0140

MP0430_22 Deseño, cálculo e verificación de moldes e modelos para polímeros 02018/2019 095

MP0430_12 Selección de moldes e modelos para a transformación de polímeros,
e materiais para a súa fabricación

02018/2019 045

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo AURORA ISOLINA RODRÍGUEZ CASANOVA,VERÓNICA DE ANA RODRÍGUEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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

(MP0430_22) RA1 - Deseña solucións construtivas de moldes e modelos, tendo en conta a relación entre os requisitos de produción e os medios
empregados na fabricación.

(MP0430_12) RA1 - Selecciona moldes e modelos para a transformación de polímeros, analizando os procesos de moldeamento.

(MP0430_22) RA2 - Calcula as dimensións dos compoñentes dos moldes e dos modelos, analizando o proceso e a peza que se queira obter.

(MP0430_12) RA2 - Selecciona materiais para a fabricación de moldes e modelos tendo en conta a relación entre as súas características e os requisitos
funcionais, técnicos, económicos e estéticos dos produtos deseñados.

(MP0430_22) RA3 - Avalía a calidade do deseño de moldes analizando a funcionalidade e a fabricabilidade dos elementos deseñados.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0430_12) CA1.1 Interpretouse o desenvolvemento dos procedementos de moldeamento a alta e baixa presión en función dos produtos poliméricos
que se obteñan.

(MP0430_22) CA1.1 Relacionáronse as características dos moldes coas propiedades do polímero que se vaia transformar.

(MP0430_12) CA1.2 Describíronse os tipos de moldes para a transformación de polímeros, e elixiuse o axeitado para cada tipo de modelo.

(MP0430_22) CA1.2 Describíronse os elementos básicos que constitúen un molde.

(MP0430_22) CA1.3 Propúxose unha solución construtiva do molde debidamente xustificada desde o punto de vista da viabilidade de fabricación e da
rendibilidade.

(MP0430_12) CA1.3 Identificáronse as limitacións das máquinas e dos dispositivos necesarios para o desenvolvemento dos procesos de moldeamento.

(MP0430_12) CA1.4 Describiuse o comportamento do material durante o proceso de moldeamento.

(MP0430_22) CA1.4 Identificáronse as características esenciais dos moldes para o seu deseño, tales como exixencias dimensionais, tipo de acabamento,
produción anual da peza, etc.

(MP0430_12) CA1.5 Describíronse as condicións do proceso de transformación que se utilizará para a obtención do produto.

(MP0430_22) CA1.5 Seleccionáronse os elementos estandarizados para a construción do molde.

(MP0430_12) CA1.6 Estimáronse economicamente os procesos de moldeamento en función da cantidade de pezas que se vaian obter.

(MP0430_22) CA1.6 Realizouse o deseño das solucións construtivas do molde e do modelo empregando software de deseño.

(MP0430_22) CA1.7 Especificáronse no deseño os tratamentos térmicos e superficiais para a fabricación do molde.

(MP0430_22) CA1.10 Realizouse unha valoración económica e temporal do traballo.

(MP0430_22) CA1.11 Realizouse o deseño de moldes cumprindo a normativa referente á seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das
instalacións.

(MP0430_22) CA2.1 Determináronse as solicitacións do esforzo ou da carga e analizouse o fenómeno que as provoca.

(MP0430_12) CA2.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas, mecánicas e tecnolóxicas dos materiais coas necesidades dos moldes e dos
modelos.

(MP0430_12) CA2.2 Proporcionáronse os coñecementos científicos e tecnolóxicos básicos que permitan comprender o comportamento dos materiais
plásticos e as bases técnicas da súa utilización, na produción de pezas e compoñentes.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0430_22) CA2.2 Analizouse a xeometría e as tolerancias da peza que cumpra obter, e comprobouse a corrección do seu deseño.

(MP0430_22) CA2.3 Dimensionáronse os compoñentes utilizados no deseño do molde aplicando fórmulas, táboas e ábacos dispoñibles, consonte a
normativa.

(MP0430_22) CA2.6 Analizouse o comportamento do material do molde ou do modelo empregando software de simulación mediante elementos finitos.

(MP0430_22) CA3.1 Identificáronse os elementos ou os compoñentes críticos do molde ou do modelo.

(MP0430_22) CA3.2 Identificáronse os requisitos da clientela no caderno de cargas e traducíronse en especificacións técnicas no deseño, na planificación
e na produción.

(MP0430_22) CA3.3 Identificáronse as causas potenciais de fallo.

(MP0430_22) CA3.4 Identificáronse os efectos potenciais de fallo.

(MP0430_22) CA3.5 Propuxéronse modificacións no deseño do molde que melloren a súa funcionalidade.

(MP0430_22) CA3.6 Propuxéronse modificacións no deseño da peza que melloren a funcionalidade do molde.

(MP0430_22) CA3.7 Propuxéronse modificacións no deseño do molde que melloren a fabricación.

(MP0430_22) CA3.8 Propuxéronse modificacións no deseño do molde que melloren a súa montaxe e a súa desmontaxe, evitando o uso de ferramentas
especiais.

(MP0430_22) CA3.9 Concibíronse os deseños do utensilio con criterios de racionalización do custo de fabricación e do seu mantemento.

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

(MP0430_22) RA1 - Deseña solucións construtivas de moldes e modelos, tendo en conta a relación entre os requisitos de produción e os medios
empregados na fabricación.
(MP0430_12) RA2 - Selecciona materiais para a fabricación de moldes e modelos tendo en conta a relación entre as súas características e os requisitos
funcionais, técnicos, económicos e estéticos dos produtos deseñados.

(MP0430_22) RA2 - Calcula as dimensións dos compoñentes dos moldes e dos modelos, analizando o proceso e a peza que se queira obter.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0430_22) CA1.8 Asegurouse a montabilidade do molde na máquina en que se vaia utilizar.

(MP0430_22) CA1.9 Asegurouse a facilidade de acceso e de manipulación para poder realizar o mantemento necesario.

(MP0430_12) CA2.3 Identificáronse os materiais comerciais máis habitualmente utilizados na fabricación de moldes para polímeros.

(MP0430_22) CA2.4 Empregáronse na aplicación de cálculos de elementos os coeficientes de seguridade requiridos polas especificacións técnicas.

(MP0430_12) CA2.4 Interpretouse a codificación dos materiais utilizados na fabricación de moldes para polímeros.

(MP0430_22) CA2.5 Empregáronse ferramentas informáticas para o cálculo e o dimensionamento do molde.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0430_12) CA2.5 Identificouse a influencia e os defectos que provocan os procesos de fabricación mecánica nas propiedades do material usado na
fabricación de moldes para polímeros (fendas, tensión superficial, dureza excesiva, falla de puimento, etc.).

(MP0430_12) CA2.6 Identificouse a influencia das propiedades do material usado na fabricación de moldes para polímeros nos procesos de fabricación
mecánica.

(MP0430_12) CA2.7 Describíronse os efectos dos tratamentos térmicos e termoquímicos sobre os materiais usados na fabricación de moldes para
polímeros, e as súas limitacións.

(MP0430_22) CA2.7 Realizouse o cálculo do molde conforme a normativa referente a seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das
instalacións.

(MP0430_12) CA2.8 Describíronse os efectos dos tratamentos superficiais sobre os materiais usados na fabricación de moldes para polímeros, e as súas
limitacións.

(MP0430_12) CA2.9 Elixíronse os materiais e os tratamentos térmicos necesarios para o polímero que cumpra transformar.

(MP0430_12) CA2.10 Describiuse o xeito de evitar desde o deseño os defectos provocados polos tratamentos térmicos e termoquímicos na fabricación de
moldes para polímeros.

A- Os mínimos esixibles veñen recollidos nos Contidos Básicos que recolle o Curriculo, a saber:

     BC1. Selección de moldes e modelos para transformación de polímeros Procesos de fabricación de produtos poliméricos: inxección

(coinxección, bi-inxección, con gas e con auga), extrusión, soprado, moldeamento rotacional, termoconformado, moldeamento por compresión, por

transferencia e por gravidadecoada, e calandraxe. Modelos para conformación: tipos e características. Moldes: tipos e características. Limitacións

das máquinas e dos utensilios de transformación.

     BC2. Selección de materiais para a fabricación de moldes e modelos para polímeros Clasificación e designación dos materiais empregados na

fabricación de moldes e modelos. Clasificación comercial dos plásticos. Aplicacións industriais. Propiedades físicas, químicas, mecánicas e

tecnolóxicas dos materiais usados na fabricación de moldes para polímeros.    * *-. Tratamentos térmicos e termoquímicos utilizados na fabricación

de moldes para polímeros.

*-. Tratamentos superficiais utilizados na fabricación de moldes para polímeros. Materiais metálicos, cerámicos, poliméricos e compostos utilizados

na fabricación de moldes e modelos para transformación de polímeros. Uso de catálogos comerciais. Influencia do custo dos materiais na súa

selección. Compromiso ético cos valores de conservación e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

     BC1. Deseño de moldes e modelos para transformación de polímeros. Esforzos producidos no proceso de moldeamento. Tipoloxía de defectos

nos procesos de moldeamento. Requisitos dos moldes: esixencias dimensionais, tipo de acabamento, produción anual da peza, etc. Compoñentes

básicos dos moldes: estrutura e sistema de guía, postizos moldeantes, sistema de expulsión, sistema de inxección, etc. Dispositivos de fixación,

guía, centraxe e retención: parafusos, columnas e cascos guía, conos de centraxe, etc. Elementos e deseño dun sistema de refrixeración. Canles

de refrixeración. Sistemas de alimentación de peza. Tipos de puntos de inxección. Deseño do sistema de alimentación e enchemento. Canles de

coada. Equilibrio entre figuras. Comprobación de enchemento. Distribución e suxeición de machos. Separacións mínimas entre figuras. Deseño do

sistema de expulsión axeitado á peza: expulsión simple, dobre expulsión, aceleradores, expulsión en parte fixa, etc. Software de deseño asistido

por computador (CAD). Elementos normalizados empregados en moldes e modelos. Normativa ambiental e de seguridade. Eficiencia no deseño en

relación co aforro e co uso racional dos materiais e da enerxía.

     BC2. Dimensionamento do molde Disposición da peza no molde. Estudo da xeometría e tolerancias da peza (desmoldeamentos, raios, liñas de

partición, grosores, nervios, buracos, puntos de ex-pulsión, etc.). Contraccións do material polimérico no proceso de moldeamento. Canles de

coada. Forzas de pechamento. Número de cavidades. Dimensionamento do sistema de refrixeración e dos sistemas de expulsión. Esforzos

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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desenvolvidos no moldeamento. Dimensionamento do molde. Sistemas de simulación mediante elementos finitos (CAE) Forzas de extracción.

Normativa ambiental e de seguridade.

     BC3. Verificación do deseño de utensilios de procesamento QFD aplicado ao deseño de moldes e modelos para a transformación de polímeros.

AMFE aplicada ao deseño de moldes e modelos para a transformación de polímeros. Análise de moldes e modelos aplicando a AMFE. Outras

técnicas de calidade no deseño de moldes e modelos para a transformación de polímeros. Verificación do cumprimento da normativa ambiental e

de seguridade.

B- Para alcanzar a avaliación positiva os alumnos terán que OBTER, A LO MENOS, UN CINCO SOBRE DEZ EN CADA UNHA das partes das

PROBAS: 1ª parte da proba que é teórica e a 2ª parte da proba que é práctica.

C- Para a nota final, se fará a media aritmética das dúas probas.

D- Nas duas partes, os alumnos non poderán saír antes de 20 minutos dende o inicio da proba, e non se poderá acceder despóis de 15 minutos de

iniciarse a mesma, para os que, por motivo xustificado, non cheguen á hora prevista de inicio. A entrada a proba dentro de esos 15 minutos implica

a aceptación que a hora de entrega sexa a mesma que para o resto de alumnos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

1. Na primeira parte da proba se incluirán cuestións e exercicios de toda a materia que servirá para comprobar si se acadaron los obxectivos

fixados. Será unha sesión de 70 minutos seguida de outra de 40 minutos. Na de 70 minutos, haberá 7 preguntas a desenrolar co valor do 70%,

10% cada pregunta, da nota da primeira parte.

Instrumentos necesarios: Bolígrafo negro y/o azul y/o verde, calculadora. Non se poderá usar tipex nin outro similar. Non se poderá contar en

ningún intre con axuda exterior ao alumno, nin móviles, nin PC, nin calculadoras programables, nin outros aparatos electrónicos

2. Despois, nos 40 minutos seguintes, que será un 30% da nota, se presentarán 21 cuestións curtas, baseadas en obter datos técnicos, elección

de materiais e componentes, unidades empregadas, etc, relacionadas co módulo . Instrumentos necesarios: Bolígrafo negro y/o azul y/o verde,

calculadora. Non se poderá usar tipex nin outro similar.

IMPORTANTE: Se poderá traer toda a documentación que desexe, sempre e cando non sexan en soporte informático posto que non se permiten

aparellos electrónicos (a saber: nin móviles, nin PCs, nin calculadoras programables, etc)

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

O aspirante deberá traer o seu propio PC co programa en 3D que prefira e co que estea afeito a traballar.

TERÁ UNHA DURACIÓN de 2 horas.

Na segunda parte da proba se propondrá un exercicio co programa de debuxo que teña o alumno, en 3D, dun modelo e o seu molde . Deberá

obter os cálculos, facer os planos para a súa fabricación, poñendo o nome a todos os compoñentes do molde.

Entregará nun soporte informático aportado por el/a mesmo/a: entrega en .pdf ou .dwg.

Todo o soporte informático é para facilitarlle ó/a aspirante que traballe coa configuración que esté afeito, co obxecto de non ter incompatibilidades

cos equipos do instituto.

Se o aspirante non ten PC se lle facilitará un dos que temos no instituto, sabendo que a configuración do equipo e os programas pode estar

configurados por alumnos do instituto e o aspirante deberá adaptarse o que se teña.
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