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Código ConcelloCentro Ano
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Centro educativo
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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0546 Montaxe de carpintaría e moble 02018/2019 087

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

Profesorado asignado ao módulo ROBERTO RIVAS CONEJO

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

RA1 - Organiza a montaxe de mobles e carpintaría, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as materias primas
seleccionadas.
RA2 - Prepara e selecciona maquinaria, produtos, utensilios e accesorios para a montaxe de elementos de carpintaría e moble, para o que determina os
recursos, e comproba o seu funcionamento ou a súa aplicación, en condicións de seguridade.
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

CA1.1 Organizouse o posto traballo con criterios de eficiencia produtiva, ergonomía e seguridade.

CA1.2 Relacionouse a documentación de recepción de material coas instrucións de montaxe.

CA1.3 Determináronse os lugares de almacenamento previos á montaxe.

CA1.4 Identificáronse as formas de montaxe mediante as ferraxes e os elementos de unión.

CA1.5 Identificáronse a forma, as características, as dimensións e as posicións.

CA1.6 Colocáronse as pezas no seu lugar de almacenamento ata a súa intervención na montaxe, dispoñendo as caras, os sentidos das veas e a dirección
de textura.

CA1.7 Realizouse o abastecemento de ferraxes seguindo as instrucións de montaxe establecidas no proxecto.

CA1.8 Caracterizáronse os tratamentos de manipulación das ferraxes e os complementos de mobles.

CA1.9 Seleccionáronse as pezas necesarias para cada fase da montaxe e rexeitáronse as pezas que non cumpran os requisitos mínimos de calidade
esixidos.

CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.11 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.1 Seleccionouse a maquinaria para cada fase da montaxe.

CA2.2 Caracterizáronse as secuencias do proceso en relación coas máquinas portátiles, as ferramentas e os utensilios empregados.

CA2.3 Diferenciáronse as características e as funcións das máquinas portátiles, e especificouse para que tipo de traballo é adecuada cada unha.

CA2.4 Analizáronse os riscos derivados do traballo con este tipo de maquinaria.

CA2.5 Establecéronse os parámetros de cada máquina que interveña.

CA2.6 Determinouse a maquinaria portátil necesaria en función do proxecto.

CA2.7 Revisouse a disposición das ferramentas e as máquinas portátiles, de maneira que estean listas para o seu uso.

CA2.8 Controláronse os aspectos ergonómicos e posturais para evitar posibles lesións e fatiga no posto de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Especificáronse os parámetros relevantes e as variables de axuste das ensamblaxes sen cola.

CA2.10 Realizouse o abastecemento de patróns específicos, para facilitar a inserción de ferraxes ou sistemas de unión.

CA2.11 Seleccionouse o tipo de adhesivo adecuado para cada traballo, atendendo ás súas características e propiedades (composición, tempo aberto,
comportamento baixo certas condicións físicas de humidade, temperatura, etc.).

CA2.12 Preparouse a encoladora establecendo parámetros (temperatura e viscosidade do adhesivo, etc.).

CA2.13 Realizouse unha peza de control, mecanizando completamente o sistema de unión e as ferraxes.

CA2.14 Determináronse os equipamentos de protección individual necesarios.

CA2.15 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.16 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

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

CA5.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA5.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

CA5.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

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

RA3 - Compón conxuntos de carpintaría e moble, para o que interpreta as especificacións técnicas do produto, aplicando procedementos de montaxe
racionais e eficientes.

RA4 - Monta ferraxes e accesorios, para o que interpreta instrucións técnicas, e realiza operacións de verificación do funcionamento.

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

CA3.1 Identificouse a posición de cada peza mediante códigos ou símbolos (numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, etc.).

CA3.2 Establecéronse as fases de montaxe considerando o tipo de montaxe (caixóns, portas e armazóns, etc.) e os medios dispoñibles.

CA3.3 Realizouse o mecanizado dos elementos de unión mediante a maquinaria prevista.

CA3.4 Realizouse unha premontaxe de subconxuntos utilizando ferramentas, medios e equipamentos adecuados.

CA3.5 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadro, diagonais, etc.).

CA3.6 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes), a partir de planos de montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Colouse e inseriuse o elemento de unión nas pezas que o requiran de xeito manual e mediante maquinaría automática.

CA3.8 Efectuouse a prensaxe das pezas establecendo os parámetros (posición, presión, temperatura, tempo, proteccións, etc.).

CA3.9 Aplicouse o adhesivo con pulcritude para que non afecte a calidade e o valor estético do conxunto cando se apliquen os produtos de acabamento
(tinguidura, verniz, etc.).

CA3.10 Especificáronse os parámetros relevantes e as variables que se deben considerar na masillaxe e na lixadura de subconxuntos.

CA3.11 Seleccionáronse os abrasivos en función do material que cumpra ligar e da finura requirida na seguinte fase.

CA3.12 Masilláronse e lixáronse os subconxuntos, empregando os materiais e a maquinaria adecuados.

CA3.13 Realizouse a premontaxe de subconxuntos respectando as medidas de seguridade.

CA3.14 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.15 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA4.1 Identificáronse os tipos de ferraxes que existen no mercado actual, en relación coa súa función en elementos e conxuntos de carpintaría e moble.

CA4.2 Seleccionáronse as ferraxes en función do tipo de moble ou de accionamento establecidos no proxecto.

CA4.3 Confeccionouse o plan de montaxe do conxunto e dos seus compoñentes.

CA4.4 Mecanizáronse os compoñentes empregando patróns específicos para a montaxe de ferraxes.

CA4.5 Aplicáronse técnicas actualizadas de montaxe de ferraxes e accesorios.

CA4.6 Comprobáronse os parámetros establecidos.

CA4.7 Reaxustáronse as folguras.

CA4.8 Rexeitáronse os compoñentes que non superan o control de calidade establecido.

CA4.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA5.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA5.6 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiros factores de prevención de riscos.

CA5.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.
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Para obter unha avaliación positiva, o alumno terá que ser capaz de:

-Interpretar correctamente documentación técnica (ordes de traballo, planos, instruccións de maquinaria, etc.)

-Realizar follas de despezamento co maior aproveitamento de material posible.

-Coñecer e manexar ferramenta electro-portatil cumprindo as normas de seguridade.

-Montar conxuntos de carpintaría e moble seguindo as instruccións dadas e axustándose as especificacións marcadas.

Na primeira proba tipo test, o xeito  de cualificación será o seguinte:

As respostas acertadas puntuarán 0.5 puntos e as incorrectas restan 0.25. Para acadar unha avaliación positiva e necesario acadar 5 puntos.

Tempo para a realización: 1 hora.

A segunda proba de realización de suposto práctico, dividirase en tres fases e o xeito de cualificación será o seguinte:

-Na realización da listaxe de materiais, permitiránse dous erros como máximo. Cada erro a maiores restará 0,5 puntos.  Puntuará 2 puntos sobre

10 si está correctamente realizado.

-Na elaboración  das pezas permintirase erros de +,- 1 mm). Cada medidaque supere esta marxe, restará 0,5 puntos. Puntuará 2 puntos sobre 10

si está correctamente realizado.

-Na elaboración do conxunto, admitirase un erro de +,- 2 mm nas medidas marcadas como principais, e +,- 3mm nas medidas marcadas como

secundarias. Cada medida que supere estas marxes restará 1 punto nesta  parte da proba que puntuará 6 puntos sobre 10.

Tempo para a realización: 6 horas

Para acadar unha avaliación positiva, a suma dos tres procesos terá que sumar 5 puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Consistirá na realización dun exercicio tipo test composto de vinte preguntas con catro posiblilidades de resposta. Tratará de aspectos como  tipos

de ferramenta electro portatil empregada na montaxe de carpintaría e moble, ferraxes de unión e de movemento, procesos na montaxe de

carpintaría e moble e normas de seguridade na montaxe de carpintaría e moble.

Os alumnos terán que vir provistos de bolígrafo.

Tempo para a realización da proba: 1 hora

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dun suposto práctico de:

-Elaborar o despezamento de materiais do exercicio proposto

-Mecanizar a madeira para a elaboración das pezas solicitadas cumprindo coas normas de seguridade.

-Montar os elementos propostos cos parámetros marcados e cumprindo coas normas de seguridade.

A prova durara 4 horas.

O alumno terá que vir provisto de lapis, bolígrafo, EPI¿s (cascos, gafas botas de seguridade, etc.) e a ferramenta manual de carpintaría e utis de

trazado que considere necesario. A falta de EPI¿s ou ferramenta, impedirá a realización da proba.
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