
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0995 Construción 2016/2017 133

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Identifica as principais tipoloxías de obras de construción, relacionando os procesos para a súa execución coas súas características básicas.

RA2 - Relaciona os documentos dun proxecto tipo coa súa función no proceso de construción, identificando a información salientable para a execución.

RA3 - Caracteriza os axentes que interveñen nas obras de construción, relacionando as súas funcións coas súas atribucións e responsabilidades.

RA4 - Identifica profesionais e oficios que executan traballos de obras de edificación, relacionando os procesos construtivos en que interveñen coas
operacións que realizan.
RA5 - Identifica profesionais e oficios que executan traballos de obra civil, relacionando os procesos construtivos en que interveñen coas operacións que
realizan.

RA6 - Identifica os principais materiais empregados en construción, relacionando as súas características básicas coas aplicacións e as condicións de uso.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Clasificáronse as principais tipoloxías de obras de edificación en relación coa súa función, as súas características e a súa situación.

CA1.2 Clasificáronse as principais tipoloxías de obras de enxeñaría civil en relación coa súa función, as súas características e a súa situación.

CA1.3 Identificáronse as necesidades e os requisitos dos principais procesos construtivos de edificación e obra civil.

CA1.4 Relacionáronse os procesos construtivos de obras de edificación coas fases da súa execución.

CA1.5 Identificáronse e relacionáronse as características dos procesos construtivos das obras de enxeñaría civil.

CA1.6 Relacionáronse os principais tipos de obras de construción cos xeitos de promoción pública ou privada habitualmente empregados.

CA2.1 Relacionouse o contido de memorias e pregos de condicións coa súa función nun proxecto de construción.

CA2.2 Seleccionouse a información salientable para a execución contida na documentación gráfica dun proxecto de construción.

CA2.3 Identificáronse as relacións entre as vistas dos elementos construtivos representados nos planos dun proxecto.

CA2.4 Identificáronse as relacións de complementariedade entre os documentos gráficos e os escritos dun proxecto de construción.

CA2.5 Relacionáronse os documentos que constitúen o orzamento de execución dunha obra de construción.

CA2.6 Valorouse a importancia dos documentos do proxecto para a execución das obras.

CA3.1 Identificáronse os principais axentes que interveñen no proceso de execución de obras de construción.

CA3.2 Identificáronse as funcións, as atribucións e as responsabilidades dos axentes que participan na execución de obras de construción.

CA3.3 Clasificáronse os principais xeitos de organización das obras de construción, atendendo á súa tipoloxía e ás súas características.

CA3.4 Analizáronse alternativas de adxudicación e contratación de traballos de obras de construción.

CA3.5 Relacionáronse os principais trámites e permisos requiridos para a execución das obras cos organismos e as administracións competentes.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Caracterizáronse os procesos e os procedementos construtivos dos elementos de obras de edificación en cada fase da súa execución.

CA4.2 Elaboráronse secuencias ordenadas de traballos e procesos construtivos de obras de edificación, considerando precedencias, simultaneidades e
interdependencias.

CA4.3 Identificáronse oficios, especialidades e principais ocupacións de profesionais que interveñen na execución de obras de edificación nas súas
distintas fases.

CA4.4 Relacionáronse as ocupacións coas cualificacións profesionais establecidas e as súas competencias recoñecidas.

CA4.5 Especificáronse as actividades e os traballos propios de diferentes profesionais segundo os oficios que participan nos procesos construtivos.

CA4.6 Establecéronse as necesidades e as características de equipamentos, medios auxiliares e maquinaria empregados na execución de obras de
edificación.

CA5.1 Analizáronse os procesos construtivos de obra civil nas súas fases de execución.

CA5.2 Estableceuse unha secuencia ordenada de traballos e procesos construtivos de obra civil, analizando precedencias, simultaneidades e
interdependencias.

CA5.3 Establecéronse especialidades e ocupacións principais de profesionais que interveñen nos procesos construtivos de obra civil.

CA5.4 Relacionáronse as ocupacións coas cualificacións profesionais establecidas e as súas competencias recoñecidas.

CA5.5 Establecéronse traballos e oficios realizados por profesionais que participan nos procesos construtivos.

CA5.6 Especificáronse as necesidades e as características de equipamentos, medios auxiliares e maquinaria que se empregan en obra civil.

CA6.1 Relacionáronse as principais propiedades dos materiais empregados en construción coas súas aplicacións.

CA6.3 Identificouse a normativa reguladora dos materiais de construción en relación coa súa seguridade, o seu transporte, a súa almacenaxe e a súa
conservación.

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

RA6 - Identifica os principais materiais empregados en construción, relacionando as súas características básicas coas aplicacións e as condicións de uso.

Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Clasificáronse os materiais de construción para os procesos construtivos en función da súa idoneidade.

CA6.4 Identificáronse as instrucións de uso e manipulación de fábrica.

CA6.5 Estableceuse o xeito de emprego dos materiais para a execución de elementos construtivos.

CA6.6 Comprobouse que os sistemas de unión e fixación sexan compatibles entre materiais distintos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Determinación dos intervintes e axentes no proceso constructivo.

- Somero coñecimento da tramitación administrativa e contratación.

- Coñecemento das partes e funcionalidade dun proxecto de obra.

-Identificación dun material de construción e breves indicacións das súas propiedades.

A cualificación establecese na semisuma de valoración seguinte: 50 % proba teórica e 50 % proba práctica; sempre que se obteña un cinco sobre

un máximo de 10 en cada unha das probas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Exame tipo tets que versará sobre supostos de Tramitación administrativa dunha Licenza de Obras ante un concello, explicación das

características singulares dun proxecto de construción ,indicacións sobre o proceso de contratación obra e diversas sobre usos, caracterísitcas e

propiedades de materiais de construción.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Ao candidato se lle exporá e escollerán diversos materiais de construción de xeito que deberá definir sus características fisicas e quimicas, usos,

composición e xeito de emprego.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0996 Interpretación de planos de construción 2016/2017 107

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS CASTOR FERNÁNDEZ ALONSO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Representa elementos construtivos, esbozando a man alzada vistas, cortes, detalles e perspectivas.

RA2 - Representa espazos construídos, elaborando esbozos cotados a man alzada de plantas, alzados e cortes.

RA3 - Identifica elementos construtivos relacionados con obras de cimentación e estruturas de edificación e obra civil, interpretando plantas, alzados,
cortes e detalles, obtendo as súas dimensións e elaborando listaxes de despezamentos de armaduras.
RA4 - Identifica elementos construtivos relacionados coa envolvente e distribución de edificios, interpretando plantas, alzados, cortes e detalles, obtendo
as súas dimensións e calculando lonxitudes, áreas e volumes.
RA5 - Identifica elementos construtivos relacionados con terreos, vías e obras de urbanización, interpretando planos topográficos, obtendo as súas
dimensións e calculando cotas e pendentes.
RA6 - Identifica elementos das instalacións e os servizos referidos aos traballos de albanelaría e formigón, relacionando a simboloxía de aplicación cos
elementos representados.
RA7 - Obtén información dos planos de construción, consultando, editando e imprimindo datos mediante aplicacións informáticas de deseño asistido por
computador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os exercicios que haxa que resolver de elementos construtivos.

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de representación, e os soportes e formatos axeitados.

CA1.4 Realizáronse vistas, cortes e seccións do elemento construtivo.

CA1.5 Realizáronse os detalles que definen o elemento representado.

CA2.1 Identificáronse os elementos e os espazos que haxa que esbozar, as súas características construtivas e o uso ao que se destinan.

CA2.2 Utilizáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

CA2.4 Realizouse o esbozo, reflectindo a simboloxía normalizada.

CA2.5 Seleccionouse o instrumento de medida axeitado.

CA2.6 Utilizouse o instrumento de medida correctamente.

CA2.9 Cotouse o esbozo correctamente e de xeito claro.

CA3.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA3.2 Relacionáronse as liñas representadas no plano co seu significado.

CA3.3 Identificáronse os elementos construtivos (zapatas, trabes riostras e de atado, etc.) representados nos planos de cimentación.

CA3.4 Identificáronse os elementos construtivos (piares, trabes, zunchos, brochais, forxados, viguetas e as súas armaxes, etc.) representados nos planos
de estrutura.

CA3.5 Identificáronse referencias, cotas e niveis dos planos de cimentación e estrutura.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.7 Interpretáronse os cadros representados nos planos de cimentación e estrutura (materiais, forxados, cargas, recubrimentos, etc.).

CA3.8 Recoñecéronse os detalles representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.10 Elaboráronse as listaxes de despezamentos de armaduras, tipos de materiais, etc.

CA3.11 Relacionáronse as representacións en planta coa información asociada noutros planos do proxecto, cadros resumo e detalles construtivos.

CA4.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA4.2 Describíronse os formatos de planos empregados.

CA4.3 Identificáronse os elementos construtivos e os materiais de pechamentos e distribucións (muros, pechamentos, particións, carpintarías, ocos e
comunicacións, etc.) representados nos planos.

CA4.4 Relacionouse a información gráfica e escrita (lendas, cadros, etc.) presente nos planos.

CA4.5 Identificáronse os elementos construtivos de cubertas planas e inclinadas (vertente, pendente, cabalete, lima tesa, lima foia, sumidoiro, canlón,
baixante, etc.) representados nos planos.

CA4.6 Obtívose a forma e as dimensións dos elementos construtivos, interpretando a cota interior e exterior, niveis, referencias de carpintaría e demais
indicacións nos planos de planta de albanelaría.

CA4.8 Seleccionouse a información salientable para a execución, interpretando vistas, seccións, alzados e detalles construtivos.

CA4.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e alzados.

CA4.10 Realizouse o cálculo das superficies planas en planta e alzados.

CA5.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA5.2 Describíronse os formatos de planos empregados.

CA5.3 Identificouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, auxiliares, curvas de nivel, etc.).

CA5.4 Identificáronse os elementos construtivos e urbanísticos representados en terreos, parcelas, vías e trazados.

CA5.5 Identificouse a simboloxía, a colocación e a orientación dos planos de situación e emprazamento.

CA5.9 Compilouse a información contida nos planos de zonificación e parcelación de proxectos de urbanización.

CA6.1 Identificouse a simboloxía utilizada para representar os elementos das instalacións e os servizos (aparellos de fontanaría, saneamento, rede de
sumidoiros, iluminación, electricidade, ventilación, calefacción e aire acondicionado, detección e extinción de

CA6.2 Identificouse a representación, as dimensións e as pendentes de canalizacións, baixantes, condutos, conexións, etc.

CA6.3 Identificáronse esquemas de funcionamento das instalacións de fontanaría, saneamento, aire acondicionado, etc.

CA6.4 Identificáronse os principais elementos das instalacións eléctricas, a súa disposición relativa e o número de condutores, interpretando esquemas
unifilares.

CA7.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

CA7.2 Identificáronse as utilidades de edición e consulta do programa de deseño asistido por computador.

CA7.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permiten o dimensionamento correcto.
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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

RA1 - Representa elementos construtivos, esbozando a man alzada vistas, cortes, detalles e perspectivas.

RA2 - Representa espazos construídos, elaborando esbozos cotados a man alzada de plantas, alzados e cortes.

RA3 - Identifica elementos construtivos relacionados con obras de cimentación e estruturas de edificación e obra civil, interpretando plantas, alzados,
cortes e detalles, obtendo as súas dimensións e elaborando listaxes de despezamentos de armaduras.
RA4 - Identifica elementos construtivos relacionados coa envolvente e distribución de edificios, interpretando plantas, alzados, cortes e detalles, obtendo
as súas dimensións e calculando lonxitudes, áreas e volumes.
RA5 - Identifica elementos construtivos relacionados con terreos, vías e obras de urbanización, interpretando planos topográficos, obtendo as súas
dimensións e calculando cotas e pendentes.
RA6 - Identifica elementos das instalacións e os servizos referidos aos traballos de albanelaría e formigón, relacionando a simboloxía de aplicación cos
elementos representados.
RA7 - Obtén información dos planos de construción, consultando, editando e imprimindo datos mediante aplicacións informáticas de deseño asistido por
computador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

CA1.4 Realizáronse vistas, cortes e seccións do elemento construtivo.

CA1.5 Realizáronse os detalles que definen o elemento representado.

CA1.6 Representouse no esbozo a forma e a proporción dos elementos construtivos.

CA1.7 Representouse a perspectiva requirida, de ser o caso.

CA1.8 Realizouse o esbozo completo, de xeito que permita a súa comprensión.

CA1.9 Traballouse con orde e limpeza.

CA2.2 Utilizáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

CA2.3 Representáronse os espazos construídos coas proporcións axeitadas.

CA2.4 Realizouse o esbozo, reflectindo a simboloxía normalizada.

CA2.5 Seleccionouse o instrumento de medida axeitado.

CA2.7 Realizouse a medición do espazo construtivo correctamente.

CA2.8 Comprobouse a medición realizada.

CA2.9 Cotouse o esbozo correctamente e de xeito claro.

CA2.10 Realizouse o esbozo completo, de xeito que permita a súa comprensión.

CA2.11 Traballouse con orde e limpeza.

CA3.3 Identificáronse os elementos construtivos (zapatas, trabes riostras e de atado, etc.) representados nos planos de cimentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Identificáronse os elementos construtivos (piares, trabes, zunchos, brochais, forxados, viguetas e as súas armaxes, etc.) representados nos planos
de estrutura.

CA3.5 Identificáronse referencias, cotas e niveis dos planos de cimentación e estrutura.

CA3.6 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies en planos de planta, seccións e alzados.

CA3.10 Elaboráronse as listaxes de despezamentos de armaduras, tipos de materiais, etc.

CA4.3 Identificáronse os elementos construtivos e os materiais de pechamentos e distribucións (muros, pechamentos, particións, carpintarías, ocos e
comunicacións, etc.) representados nos planos.

CA4.4 Relacionouse a información gráfica e escrita (lendas, cadros, etc.) presente nos planos.

CA4.5 Identificáronse os elementos construtivos de cubertas planas e inclinadas (vertente, pendente, cabalete, lima tesa, lima foia, sumidoiro, canlón,
baixante, etc.) representados nos planos.

CA4.6 Obtívose a forma e as dimensións dos elementos construtivos, interpretando a cota interior e exterior, niveis, referencias de carpintaría e demais
indicacións nos planos de planta de albanelaría.

CA4.7 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de planta de albanelaría e cuberta.

CA4.8 Seleccionouse a información salientable para a execución, interpretando vistas, seccións, alzados e detalles construtivos.

CA4.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e alzados.

CA4.10 Realizouse o cálculo das superficies planas en planta e alzados.

CA4.11 Recoñecéronse elementos particulares da representación arquitectónica (escaleiras, ramplas, etc.).

CA5.3 Identificouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, auxiliares, curvas de nivel, etc.).

CA5.4 Identificáronse os elementos construtivos e urbanísticos representados en terreos, parcelas, vías e trazados.

CA5.5 Identificouse a simboloxía, a colocación e a orientación dos planos de situación e emprazamento.

CA5.6 Seleccionáronse plantas, perfís e detalles dos planos, interpretando a información contida.

CA5.7 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e detalles.

CA5.8 Caracterizáronse os elementos particulares representados nos planos topográficos e de obras de urbanización.

CA6.1 Identificouse a simboloxía utilizada para representar os elementos das instalacións e os servizos (aparellos de fontanaría, saneamento, rede de
sumidoiros, iluminación, electricidade, ventilación, calefacción e aire acondicionado, detección e extinción de

CA6.2 Identificouse a representación, as dimensións e as pendentes de canalizacións, baixantes, condutos, conexións, etc.

CA6.3 Identificáronse esquemas de funcionamento das instalacións de fontanaría, saneamento, aire acondicionado, etc.

CA6.4 Identificáronse os principais elementos das instalacións eléctricas, a súa disposición relativa e o número de condutores, interpretando esquemas
unifilares.

CA6.5 Relacionáronse os compoñentes utilizados coa simboloxía utilizada nos esquemas e nas plantas das instalacións de fontanaría, saneamento,
electricidade, etc.

CA6.6 Identificáronse os detalles de instalacións representados nos planos.

CA7.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.3 Recoñeceuse a escala e o formato axeitados.

CA7.4 Identificáronse as cotas reflectidas nos planos de construción.

CA7.5 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta con ferramentas informáticas.

CA7.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permiten o dimensionamento correcto.

CA7.7 Realizáronse pequenas modificacións nos planos.

CA7.8 Compilouse a información requirida dos planos.

CA7.9 Obtivéronse impresións de planos en papel e en formato dixital.

CA7.10 Imprimíronse planos de obra á escala solicitada.

  Normas xerais na elaboración de esbozo: utensilios; materiais e formatos.

  Muros e pechamentos.

  Carpintaría interior e exterior

  Escaleiras e ramplas.

  Cubertas planas e inclinadas. Sección construtiva.

  Detalles de elementos construtivos.

  Técnicas e proceso de elaboración de esbozo.

  Proporcións.

  Rotulaxe: normalizada e libre.

  Representacións de vistas. Selección de vistas. Cortes e seccións. Elección do plano de corte. Roturas.

  Tipos de liñas e tramas

  Axonometría. Isometría, dimetría e trimetría. Representación en sección.

  Perspectiva cabaleira.

  Representación de elementos arquitectónicos.

  Normalización de elementos construtivos: simboloxía.

  Representación de elementos arquitectónicos, plantas, alzados e seccións.

  Criterios de representación.

  Cotas: elementos e tipos de cota; sistemas de cotación.

  Procedementos de medición de espazos interiores e exteriores.

  Instrumentos de medición: cinta métrica, flexómetro e distanciómetro láser.

  Documentación gráfica dun proxecto.

  Cálculo dunha escala. Escalas normalizadas. Escala gráfica.

  Utensilios axeitados para o traballo con escalas. Conversión de escalas.

  Criterios de cotación nos planos de cimentación e estruturas

  Criterios de representación e simboloxía.

  Planos arquitectónicos.

  Plantas de implantación, cimentación e saneamento.

  Cadro de piares.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Plantas de estruturas: cadros de características

  Planos de dimensionamento e armaxe de trabes e pórticos.

  Detalles de estrutura: cimentación, forxados, trabes, piares e encontros.

  Concepto de escala, proporcionalidade, razón ou proporción.

  Tipos de planos de edificación: criterios de representación e simboloxía.

  Memorias de carpintaría.

  Plantas de cuberta. Pendentes e detalles.

  Sección transversal e lonxitudinal.

  Alzados.

  Planos de detalle. Detalle de sección construtiva.

  Formatos de papel: uso e aplicación.

  Debuxo arquitectónico: tipos de liña; rótulos; disposición de vistas e cortes.

  Planos arquitectónicos.

  Simboloxía das plantas.

  Criterios de representación de carpintaría, pechamentos e tabiques, ocos de forxado, comunicacións verticais, accesibilidade, solados e

acabamentos.

  Simboloxía de alzados e seccións.

  Plantas de distribución. Moblaxe.

  Plantas de albanelaría. Plantas de acabamentos.

  Tipos de planos de obra civil: criterios de representación e simboloxía.

  Planos cotados. Planimetría e altimetría. Procedementos de representación.

  Planos de obra civil.

  Situación e emprazamento.

  Plano topográfico.

  Plano de trazado. Zonificación e parcelación.

  Perfís lonxitudinais e transversais.

  Detalles. Seccións tipo.

  Documentación gráfica dun proxecto.

  Tipos de proxectos.

  Tipos de planos de instalacións e servizos: criterios de representación e simboloxía.

  Instalacións: fontanaría e saneamento, electricidade, ventilación e aire acondicionado, gas e calefacción. detección e extinción de incendios, e

telecomunicacións. Esquemas e detalles de

  instalacións.

  Servizos: redes de sumidoiros, abastecemento de auga, enerxía eléctrica, iluminación pública e telecomunicacións.

  Deseño asistido por computador.

  Interface de usuario: inicio, organización e gardado; elección do proceso de traballo; edición; consulta; anotación de debuxos; escala; trazado e

publicación de debuxos. Periféricos.

  Sistemas de unidades de medida: tipos e aplicacións.

  Medicións lineais e de superficie sinxelas.

  Cálculo de áreas planas.

  Cálculo de volumes.

    CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A primeira proba terá carácter teórico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para acceder a segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 na primeira. O alumnado que non se presente a primeira proba non poderá presentarse á segunda.
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- A segunda proba terá carácter práctico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para superar esta segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 puntos.

 - A cualificación total será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10 resultado de obter o valor do 50% da proba teórica e o 50% da proba

  práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

  A primeira parte da proba consistirá nun cuestionario e/ou test da parte teórica do temario. No caso de preguntas con respostas múltiples (tipo

  test)

  as contestadas correctamente puntuarán positivamente e as mal contestadas restarán.Cada tres preguntas mal contestadas restan una pregunta

positiva

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 puntos para facer media coa proba práctica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo.

4.b) Segunda parte da proba

  A segunda parte da proba consistirá nunha selección de exercicios prácticoso dacordo cos mínimos esixibles.

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 para facer media coa parte teórica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo, calculadora (non está permitido o emprego do teléfono móbil como calculadora), lápis, escalímetro, escuadra

e

  cartabón, compas, goma,transportador de ángulos, Una carpeta dura para apoyar o papel o realizar os esbozos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0997 Fábricas 2016/2017 160

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS CASTOR FERNÁNDEZ ALONSO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 faenas de obra para a execución de fábricas, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
RA2 - Fai a implantación do arranque e o levantamento de fábricas, determinando as necesidades de conformación de pezas e marcando, posicionando e
fixando referencias.
RA3 - Levanta fábricas para revestir, recibindo ladrillos ou bloques con morteiros ou pastas de xeso, garantindo a traba das pezas e cumprindo as
condicións de verticalidade e achandamento.
RA4 - Levanta fábricas vistas de ladrillo ou bloque, recibindo as pezas con morteiros, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade,
achandamento, aparellamento e acabamento.
RA5 - Levanta fábricas de cachotaría de pedra natural (ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares), recibidas en seco ou con
morteiros, para obter pechamentos ou muros resistentes, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade, achandamento,
aparellamento e acabamento.
RA6 - Realiza a colocación de cantaría e perpiaño, mediante sistemas de unión en seco, con ancoraxes e/ou con morteiros ou outros adhesivos, para
obter elementos construtivos portantes, pechamentos e elementos singulares e de remate, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de
verticalidade, achandamento, aparellamento e acabamento.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de fábricas e
revestimentos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os traballos de execución de fábricas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se quere executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de execución de fábricas.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define as fábricas.

CA2.2 Identificáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación e as referencias que haxa que marcar.

CA2.4 Verificouse que os puntos ou as xeometrías de referencia sexan as que preven os planos.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou as instrucións recibidas.

CA2.7 Comprobouse que a posición implantada dos elementos complementarios á fábrica sexa correcta.

CA2.8 Comprobáronse as dimensións das pezas que haxa que colocar e determinouse o número de pezas enteiras e partidas necesarias para cubrir os
entrepanos dos muros, tendo en conta o grosor da xunta.

CA2.9 Repartíronse pezas en seco sobre as referencias de implantación, solucionando as esquinas e respectando ocos, para conseguir a traba e o
aparellamento correctos co mínimo recorte de pezas.

CA2.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría para revestir, segundo os compoñentes e as funcións.

CA3.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que se vaia realizar.

CA3.3 Precisouse o método e a secuencia dos traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría, para revestir sobre unha
implantación definida.

CA3.8 Resolvéronse os encontros de muros e tabiques mediante xuntoiras en todo o seu grosor e no número de cumieiras indicado na documentación
técnica.

CA3.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA4.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría vistas segundo os compoñentes e as funcións.

CA4.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA4.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría vista sobre unha implantación
definida.

CA4.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, e en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA4.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA4.8 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras e ocos.

CA4.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas de trazado curvo, debuxando previamente a forma precisa e confeccionándoa en
material axeitado.

CA4.12 Realizáronse elementos e remates singulares (impostas, molduras, cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, frontes de forxado, piares aplacados,
etc.), respectando a xeometría definida en planos ou esbozo e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica de fa

CA4.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA5.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cachotaría de pedra natural segundo compoñentes e funcións.

CA5.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA5.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cachotaría de pedra sobre unha implantación
definida.

CA5.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adherentes, a óso, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os
elementos necesarios para a súa execución.

CA5.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA5.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras, e entre estas e ocos, utilizando as de maior regularidade e
tamaño nas esquinas e xambas dos ocos.

CA5.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, impostas, molduras e cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, etc.),
respectando a xeometría definida en planos ou esbozos e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica.

CA5.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA6.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cantaría e perpiaño segundo os compoñentes e as funcións.

CA6.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA6.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cantaría e perpiaño, sobre unha implantación
definida.

CA6.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adhesivos, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os elementos
necesarios para a súa execución.

CA6.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbamento especificados na
documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón das pezas.

CA6.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, cornixas, etc.), utilizando elementos de rixidización entre pezas e aplicando
as resinas ou os elementos roscados correspondentes.

CA6.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 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.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

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

RA1 - Organiza faenas de obra para a execución de fábricas, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
RA2 - Fai a implantación do arranque e o levantamento de fábricas, determinando as necesidades de conformación de pezas e marcando, posicionando e
fixando referencias.
RA3 - Levanta fábricas para revestir, recibindo ladrillos ou bloques con morteiros ou pastas de xeso, garantindo a traba das pezas e cumprindo as
condicións de verticalidade e achandamento.
RA4 - Levanta fábricas vistas de ladrillo ou bloque, recibindo as pezas con morteiros, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade,
achandamento, aparellamento e acabamento.
RA5 - Levanta fábricas de cachotaría de pedra natural (ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares), recibidas en seco ou con
morteiros, para obter pechamentos ou muros resistentes, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade, achandamento,
aparellamento e acabamento.
RA6 - Realiza a colocación de cantaría e perpiaño, mediante sistemas de unión en seco, con ancoraxes e/ou con morteiros ou outros adhesivos, para
obter elementos construtivos portantes, pechamentos e elementos singulares e de remate, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de
verticalidade, achandamento, aparellamento e acabamento.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de fábricas e
revestimentos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os traballos de execución de fábricas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se quere executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de execución de fábricas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA1.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada entre os equipos de traballo.

CA1.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define as fábricas.

CA2.2 Identificáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación e as referencias que haxa que marcar.

CA2.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios axeitados, de acordo co grao de precisión requirido, e comprobouse o seu estado de conservación.

CA2.4 Verificouse que os puntos ou as xeometrías de referencia sexan as que preven os planos.

CA2.5 Posicionáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación respecto ás referencias de partida materializadas nas liñas e nos puntos de
marcaxe.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou as instrucións recibidas.

CA2.7 Comprobouse que a posición implantada dos elementos complementarios á fábrica sexa correcta.

CA2.8 Comprobáronse as dimensións das pezas que haxa que colocar e determinouse o número de pezas enteiras e partidas necesarias para cubrir os
entrepanos dos muros, tendo en conta o grosor da xunta.

CA2.9 Repartíronse pezas en seco sobre as referencias de implantación, solucionando as esquinas e respectando ocos, para conseguir a traba e o
aparellamento correctos co mínimo recorte de pezas.

CA2.10 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA2.11 Colocáronse as miras suxeitas e achumbadas en esquinas, ocos, crebas ou batentes, coas marcas para a modulación vertical que definirán as
cumieiras.

CA2.12 Posicionáronse os cercos, precercos e outros elementos auxiliares, achumbados, nivelados e riostados, coas marcas de nivel que corresponda.

CA2.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA3.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría para revestir, segundo os compoñentes e as funcións.

CA3.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que se vaia realizar.

CA3.3 Precisouse o método e a secuencia dos traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría, para revestir sobre unha
implantación definida.

CA3.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares, para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA3.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA3.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA3.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na documentación
técnica.

CA3.8 Resolvéronse os encontros de muros e tabiques mediante xuntoiras en todo o seu grosor e no número de cumieiras indicado na documentación
técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.9 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA3.10 Colocáronse as armaduras de reforzo, en tendeis ou ocos, respectando o tipo, o número, a disposición e o procedemento indicados na
documentación técnica.

CA3.11 Colocáronse paneis de illamento en extradorsado de fábricas, seguindo as condicións de fixación e traspaso especificadas.

CA3.12 Realizáronse as particións en extradorsado de pechamentos, respectando o grosor indicado de cámaras de aire.

CA3.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA4.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría vistas segundo os compoñentes e as funcións.

CA4.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA4.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría vista sobre unha implantación
definida.

CA4.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA4.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, e en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA4.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA4.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA4.8 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras e ocos.

CA4.9 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA4.10 Colocáronse as armaduras de reforzo en tendeis ou ocos, respectando o tipo, o número, a disposición e o procedemento indicados na
documentación técnica.

CA4.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas de trazado curvo, debuxando previamente a forma precisa e confeccionándoa en
material axeitado.

CA4.12 Realizáronse elementos e remates singulares (impostas, molduras, cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, frontes de forxado, piares aplacados,
etc.), respectando a xeometría definida en planos ou esbozo e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica de fa

CA4.13 Limpáronse os paramentos obtidos, eliminando manchas e restos de morteiro.

CA4.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA5.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cachotaría de pedra natural segundo compoñentes e funcións.

CA5.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA5.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cachotaría de pedra sobre unha implantación
definida.

CA5.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA5.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adherentes, a óso, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os
elementos necesarios para a súa execución.

CA5.6 Axustáronse en obra as pezas de cachotaría, preparando cachotes a partir de pedra en bruto, utilizando as ferramentas e os utensilios axeitados e
de xeito que a xeometría da peza coincida co especificado na documentación técnica, e que as súas caras de as

CA5.7 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA5.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras, e entre estas e ocos, utilizando as de maior regularidade e
tamaño nas esquinas e xambas dos ocos.

CA5.10 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis (prefabricados ou dunha soa peza) correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á
altura indicada.

CA5.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas que requiran pezas especiais, logo de debuxar o despezamento e confeccionando a
forma precisa co material axeitado.

CA5.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, impostas, molduras e cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, etc.),
respectando a xeometría definida en planos ou esbozos e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica.

CA5.13 Realizouse o remate da obra, aplicando produtos de rexuntamento e eliminando manchas e restos de morteiro dos paramentos obtidos.

CA5.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA6.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cantaría e perpiaño segundo os compoñentes e as funcións.

CA6.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA6.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cantaría e perpiaño, sobre unha implantación
definida.

CA6.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA6.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adhesivos, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os elementos
necesarios para a súa execución.

CA6.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA6.7 Colocáronse os perpiaños de referencia para o arranque do muro, nivelados, achumbados e ás distancias establecidas.

CA6.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbamento especificados na
documentación técnica.

CA6.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón das pezas.

CA6.10 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA6.11 Realizáronse a pé de obra ancoraxes imprevistas, utilizando resinas e elementos metálicos.

CA6.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, cornixas, etc.), utilizando elementos de rixidización entre pezas e aplicando
as resinas ou os elementos roscados correspondentes.

CA6.13 Realizouse o remate da obra, aplicando produtos de rexuntamento e eliminando manchas e restos de morteiro dos paramentos obtidos.

CA6.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

   Regulamentación de fábricas.

 Documentación de fábricas: proxecto, plan de obra, plan de calidade e plan de seguridade.

 Utilización de planos de fábricas.

 Máquinas, equipamentos e medios auxiliares asociados ás faenas de fábricas.

 Ordenación da faena e distribución de persoal, materiais e equipamentos.

 Planificación a corto prazo da faena e seguimento do plan de obra.

 Determinación das cantidades de obra que haxa que executar e os recursos necesarios.

 Execución de fabricas de ladrillo e bloque resolvendose os encontros.

   Implantación de unidades de obra.

 Instrumentos de medida directa (flexómetros e cintas métricas).

 Instrumentos de medida indirecta (distanciómetros e niveis).

 Utensilios para implantación.

 Medición de distancias. Nivelacións.

 Referencias que haxa que implantar.

 Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros e pasta de xeso para fábricas que cumpra revestir de albanelaría: tipos e propiedades.

  Elaboración de pastas e morteiros: compoñentes, dosificación e amasadura.

  Materiais para fábricas que cumpra revestir de albanelaría: ladrillos, bloques e pezas especiais.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas que cumpra revestir de albanelaría.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais.

  Disposicións construtivas de fábricas e particións.

  Execución de fábricas para revestir de ladrillo e bloque.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros para fábricas vistas de albanelaría: tipos e propiedades.

  Materiais para fábricas vistas de albanelaría: ladrillos, bloques, pedra e pezas especiais.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas vistas de albanelaría.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais.

  Disposicións construtivas de fábricas vistas de ladrillo e bloque.

  Execución de fábricas vistas de ladrillo, bloque e pedra.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Tipos de fábricas de cachotaría de pedra: ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares.

  Proteccións contra a humidade: barreiras en arranque e acabamentos superficiais.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros e resinas para fábricas de cachotaría: tipos e propiedades.

  Sistemas de ancoraxe: tipoloxía, disposición e colocación.

  Materiais para fábricas de cachotaría: pedra en rama, ripios, cachotes e cantaría.

  Preparación de cachotes a partir de pedra en bruto.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas de cachotaría de pedra.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais. Sistemas de elevación e suspensión: guindastres, estrobos e cuñas.

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

  Execución de fábricas de cachotaría: disposicións construtivas.

  Construción e colocación de elementos singulares: arcos, linteis adoelados, cornixas, impostas, sobrepenas, soleiras, chanzos e balaústres.

  Tipos de fábricas de cantaría e perpiaño.

  Sistemas de ancoraxe: tipoloxía, disposición e colocación.

  Materiais para fábricas de cachotaría: cantaría e perpiaño.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas de cantaría e perpiaño.

  Execución de fábricas de cantaría e perpiaño: disposicións construtivas.

  Proteccións contra a humidade: barreiras en arranque e acabamentos superficiais.

  Identificación de riscos.

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

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

    CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A primeira proba terá carácter teórico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para acceder a segunda proba o alumno deberá obter unha

 cualificación igual ou superior a 5 na primeira. O alumnado que non se presente a primeira proba non poderá presentarse á segunda.

- A segunda proba terá carácter práctico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para superar esta segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 puntos.

- A cualificación total será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10 resultado de obter o valor do 50% da proba teórica e o 50% da proba

práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

  A primeira parte da proba consistirá nun cuestionario e/ou test da parte teórica do temario. No caso de preguntas con respostas múltiples (tipo

test)

  as contestadas correctamente puntuarán positivamente e as mal contestadas restarán.Cada tres preguntas mal contestadas restaran una

pregunta positiva

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 puntos para facer media coa proba práctica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo

4.b) Segunda parte da proba

  A segunda parte da proba consistirá nunha selección de exercicios prácticos o dacordo cos mínimos esixibles.

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 para facer media coa parte teórica.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1001 Organización de traballos de construción 2016/2017 87

MP1001_12 Planificación e valoración de obras 2016/2017 45

MP1001_22 Caracterización e organización de faenas en albanelaría e formigón 2016/2017 42

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

(MP1001_12) RA1 - Obtén información para realizar traballos de construción, interpretando a documentación técnica.

(MP1001_22) RA1 - Caracteriza os procesos de execución de albanelaría e formigón dos traballos de construción, establecendo a secuencia das súas
fases e detallando as características dos materiais que cumpra empregar.

(MP1001_12) RA2 - Asigna recursos para a execución de unidades de obra, determinando as actividades que cumpra realizar

(MP1001_22) RA2 - Organiza as actividades de execución de faenas de albanelaría e formigón, recibindo materiais, distribuíndo zonas de almacenaxe e
abastecementos, e comprobando as tarefas realizadas.

(MP1001_12) RA3 - Planifica faenas de obras de construción, establecendo a secuencia das actividades e asignando os recursos.

(MP1001_22) RA3 - Identifica riscos e medidas de seguridade asociados aos traballos de albanelaría e formigón, analizando plans de prevención de riscos
laborais e determinando os recursos específicos.

(MP1001_12) RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, medindo e valorando unidades de obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_22) CA1.1 Identificáronse as fases do proceso construtivo.

(MP1001_12) CA1.1 Seleccionouse, das distintas partes do proxecto, a información necesaria para a realización dos traballos.

(MP1001_12) CA1.2 Listáronse as unidades de obra dos traballos que cumpra realizar.

(MP1001_22) CA1.2 Detalláronse os materiais necesarios e as súas características.

(MP1001_12) CA1.3 Seleccionouse a unidade e o criterio de medición de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA1.3 Identificáronse recursos humanos, medios auxiliares e equipamentos que permiten a execución da obra.

(MP1001_12) CA1.4 Mediuse a cantidade que cumpra executar de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA1.4 Seleccionáronse as medidas e os medios de seguridade que cumpra adoptar con carácter xeral.

(MP1001_12) CA1.5 Identificáronse as características dos materiais que se vaian utilizar.

(MP1001_22) CA1.5 Detalláronse as condicións necesarias para o cumprimento da normativa.

(MP1001_12) CA1.6 Identificáronse os criterios e as condicións de execución.

(MP1001_22) CA1.6 Identificáronse os controis e as comprobacións que cumpra realizar para determinar o cumprimento da calidade exixida.

(MP1001_12) CA1.7 Identificáronse os ensaios e as comprobacións que cumpra realizar para aplicar os procedementos de control de calidade.

(MP1001_12) CA1.9 Identificáronse as prohibicións e as prescricións de calidade ambiental.

(MP1001_22) CA2.1 Detalláronse as comprobacións que cumpra realizar para determinar as características do lugar onde se vaia desenvolver o traballo.

(MP1001_12) CA2.1 Obtívose a listaxe de actividades correspondentes a cada unidade de obra.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_12) CA2.2 Listáronse os materiais que interveñen en cada actividade.

(MP1001_22) CA2.2 Describíronse as operacións que cumpra realizar previamente á execución dos traballos, en función da situación de partida.

(MP1001_12) CA2.3 Determinouse a cantidade de material que se vaia utilizar en cada actividade.

(MP1001_22) CA2.3 Determináronse as necesidades, a colocación e as características de instalacións auxiliares, zonas de abastecemento, almacéns e
talleres, en función dos traballos que cumpra desenvolver.

(MP1001_22) CA2.4 Especificáronse as condicións de transporte, recepción, descarga e abastecemento dos materiais de albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA2.4 Utilizouse a unidade de medición axeitada.

(MP1001_12) CA2.5 Determináronse os profesionais axeitados para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA2.5 Especificáronse os métodos de control dos materiais previstos, abastecidos e empregados.

(MP1001_22) CA2.6 Especificáronse os documentos de control da maquinaria utilizada.

(MP1001_12) CA2.6 Relacionáronse ou listáronse as ferramentas necesarias para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_12) CA2.7 Relacionáronse ou listáronse os medios auxiliares necesarios para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA2.7 Especificáronse os métodos de control e os partes de traballo de obra executada.

(MP1001_22) CA2.8 Cumpríronse as prescricións de execución.

(MP1001_22) CA3.1 Detalláronse os riscos específicos da execución de traballos de albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA3.1 Establecéronse relacións de precedencia e simultaneidade entre as actividades.

(MP1001_22) CA3.2 Detalláronse os riscos específicos dos medios auxiliares, as ferramentas e os equipamentos máis utilizados nos traballos de
albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA3.2 Calculouse a duración total do conxunto de actividades en función duns recursos de partida.

(MP1001_22) CA3.3 Avaliáronse os riscos en función da probabilidade de que sucedan e da gravidade das súas consecuencias.

(MP1001_12) CA3.3 Asignáronse e adaptáronse materiais, recursos humanos, equipamentos, medios auxiliares e de seguridade para a realización das
actividades, en función do tempo establecido e do rendemento esperado.

(MP1001_12) CA3.4 Representouse graficamente a planificación.

(MP1001_22) CA3.4 Determináronse as medidas preventivas específicas fronte aos riscos detectados.

(MP1001_22) CA3.5 Seleccionáronse as proteccións individuais e colectivas axeitadas en función do risco.

(MP1001_12) CA3.5 Sinalouse o camiño crítico da programación.

(MP1001_12) CA3.6 Reflectíronse na planificación as actuacións previas e posteriores á execución da unidade de obra.

(MP1001_12) CA3.7 Tivéronse en conta as operacións de desprazamento, carga, descarga, montaxe e/ou desmontaxe de materiais, medios e maquinaria,
para evitar paradas na execución das faenas.

(MP1001_12) CA3.8 Realizouse un plan de abastecementos.

(MP1001_12) CA3.9 Obtívose a distribución diaria de tarefas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_12) CA3.10 Propuxéronse correccións a posibles desviacións na planificación.

(MP1001_12) CA4.1 Identificáronse as unidades de obra realizadas ou previstas.

(MP1001_12) CA4.2 Establecéronse capítulos, agrupando unidades de obra.

(MP1001_12) CA4.3 Confeccionáronse cadros de prezos de unidades de obra segundo os recursos de partida e comparando ofertas.

(MP1001_12) CA4.4 Combinouse a medición de cada unidade de obra co prezo correspondente.

(MP1001_12) CA4.5 Realizouse o orzamento de execución material dos capítulos.

(MP1001_12) CA4.6 Realizouse o orzamento total de contratación, considerando os gastos xerais, o beneficio industrial e os impostos vixentes.

(MP1001_12) CA4.7 Elaboráronse certificacións a partir do orzamento acordado.

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

(MP1001_12) RA1 - Obtén información para realizar traballos de construción, interpretando a documentación técnica.

(MP1001_22) RA1 - Caracteriza os procesos de execución de albanelaría e formigón dos traballos de construción, establecendo a secuencia das súas
fases e detallando as características dos materiais que cumpra empregar.

(MP1001_12) RA2 - Asigna recursos para a execución de unidades de obra, determinando as actividades que cumpra realizar

(MP1001_22) RA2 - Organiza as actividades de execución de faenas de albanelaría e formigón, recibindo materiais, distribuíndo zonas de almacenaxe e
abastecementos, e comprobando as tarefas realizadas.

(MP1001_12) RA3 - Planifica faenas de obras de construción, establecendo a secuencia das actividades e asignando os recursos.

(MP1001_22) RA3 - Identifica riscos e medidas de seguridade asociados aos traballos de albanelaría e formigón, analizando plans de prevención de riscos
laborais e determinando os recursos específicos.

(MP1001_12) RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, medindo e valorando unidades de obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_22) CA1.7 Relacionáronse os sistemas construtivos dos traballos previstos.

(MP1001_12) CA1.8 Identificáronse os criterios de actuación, as medidas preventivas, os equipamentos de protección e as instalacións que cumpra utilizar
en cada proceso.

(MP1001_12) CA2.8 Relacionáronse ou listáronse os medios de prevención e protección convenientes para executar as actividades de cada unidade de
obra.

(MP1001_22) CA2.9 Especificáronse as tarefas que cumpra realizar logo de finalizada a execución dos traballos.

(MP1001_22) CA3.6 Adaptáronse as medidas de prevención e protección aos procedementos e aos sistemas construtivos previstos.

(MP1001_12) CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas de planificación.

(MP1001_12) CA4.8 Utilizáronse aplicacións informáticas especificas para elaborar medicións e orzamentos.
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_PRL no procesos de referencia.

- Organización e asignación de tarefas e recursos

- Soltura na redacción de presupostos.

Media ponderada sobre un máximo de 10 (sempre que se obteña un 5 en cada unha delas)  de duas probas consistentes unha en  superar un

exame tipo test relativo a labouras necesarias nos procesos de organización correctamentamente unha obra (tarefas, recursos e temporalización)e

presupostación  e outra, práctica na resolución correcta dun suposto de organización e presupostación dunha obra

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 Exame tets relativo á base teórica requerida para organizar correctamentamente unha obra (tarefas, recursos e temporalización) e presupostala.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

 SUPOSTO PRACTICO sobre organización e presupostación dunha obra por medios informaticos ou manuais. Determinación do P.E.M. e P.

Contrata.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1005 Impermeabilizacións e illamentos 2016/2017 53

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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 faena de obra para a execución de impermeabilizacións e illamentos, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando o
lugar da faena e seleccionando os recursos.
RA2 - Fai a implantación de impermeabilizantes e illamentos, identificando os elementos que se vaian executar, sinalando a súa posición, e marcando e
fixando referencias.
RA3 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre cubertas, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas, e
realizando probas de estanquidade.
RA4 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre muros e soleiras, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas
impermeabilizantes.
RA5 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre fachadas e medianeiras, dispondo capas de illamento e de imprimación
bituminosa ou doutra natureza, de ser o indicado.
RA6 - Executa os elementos do sistema de illamentos térmicos e acústicos en forxados intermedios e particións, dispondo capas de illamento e fixándoas
aos paramentos.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da execución de
impermeabilizacións, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de impermeabilizacións e illamentos, e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de impermeabilizacións e illamentos.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos que se vaian impermeabilizar.

CA2.2 Identificáronse os elementos que se queiran implantar e as súas características.

CA2.3 Identificáronse as referencias de partida.

CA2.4 Determináronse os utensilios e os medios de implantación.

CA3.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar na impermeabilización e no illamento de cubertas.

CA4.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar na impermeabilización e no illamento en muros e
soleiras.

CA5.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elemento e as capas que cumpra executar na impermeabilización e nos illamentos en
fachadas e medianeiras.

CA6.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar en illamentos acústicos e/ou térmicos, en forxados
e medianeiras.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de impermeabilizacións e illamentos, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando o
lugar da faena e seleccionando os recursos.
RA2 - Fai a implantación de impermeabilizantes e illamentos, identificando os elementos que se vaian executar, sinalando a súa posición, e marcando e
fixando referencias.
RA3 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre cubertas, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas, e
realizando probas de estanquidade.
RA4 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre muros e soleiras, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas
impermeabilizantes.
RA5 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre fachadas e medianeiras, dispondo capas de illamento e de imprimación
bituminosa ou doutra natureza, de ser o indicado.
RA6 - Executa os elementos do sistema de illamentos térmicos e acústicos en forxados intermedios e particións, dispondo capas de illamento e fixándoas
aos paramentos.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da execución de
impermeabilizacións, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA2.5 Realizouse a implantación por medios directos, marcando as liñas e os puntos necesarios.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou instrucións recibidas.

CA3.2 Executáronse as capas de regulación sobre o taboleiro base, deixando a superficie de acabamento plana e desenvolvendo as pendentes en
dirección aos desaugadoiros.

CA3.3 Colocouse e fixouse a capa de illamento térmico en toda a superficie, con grosor regular.

CA3.4 Colocouse a barreira de vapor, de ser o caso, en toda a superficie que se queira impermeabilizar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Interpretáronse as directrices técnicas e prácticas indicadas polo fabricante do illamento indicado ou do axeitadamente elixido, para a forma correcta
de colocación, soporte, protección e durabilidade.

CA3.6 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa en toda a superficie que se queira impermeabilizar.

CA3.7 Estendeuse a membrana bituminosa sobre o elemento que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e realizando a soldadura desta.

CA3.8 Estendeuse, de ser o caso, a membrana sintética sobre a superficie que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e solapando e
soldando as láminas.

CA3.9 Realizáronse as probas de estanquidade da superficie que se queira impermeabilizar.

CA3.10 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA3.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA3.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.2 Realizáronse os traballos de limpeza na base onde se aplicarán as capas de illamentos e impermeabilizacións.

CA4.3 Executáronse as capas de regulación sobre a soleira, deixando a superficie de acabamento plana.

CA4.4 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa en toda a superficie que cumpra impermeabilizar.

CA4.5 Estendeuse a membrana bituminosa sobre o elemento que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e realizando o solapamento e a
soldadura das membranas.

CA4.6 Estendeuse, de ser o caso, a membrana sintética sobre a superficie que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie, e solapando e
soldando as láminas.

CA4.7 Executouse a capa de barreira de vapor en toda a superficie que cumpra impermeabilizar nas soleiras.

CA4.8 Colocouse a capa de illamento térmico, proxectándoa ou fixándoa, de ser o caso, en toda a superficie con grosor regular.

CA4.9 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA4.10 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA4.11 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA5.2 Aplicouse a capa de morteiro sobre a superficie de fachada que cumpra impermeabilizar.

CA5.3 Realizáronse os traballos de limpeza na base onde se aplicará a capa de imprimación.

CA5.4 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa, ou doutra natureza, en toda a superficie de fachada que cumpra
impermeabilizar.

CA5.5 Respectouse o tempo de secado da capa de imprimación.

CA5.6 Colocouse a capa de illamento térmico e acústico en fachadas e medianeiras, proxectándoa ou fixándoa, de ser o caso, en toda a superficie con
grosor regular.

CA5.7 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA5.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA5.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA6.2 Executáronse as capas de regulación sobre a base, deixando a superficie de acabamento plana.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Colocouse a capa de illamento térmico proxectada ou fixada por elementos mecánicos, de ser o caso, en toda a superficie con grosor regular.

CA6.4 Colocouse e fixouse a capa de illamento acústico en toda a superficie.

CA6.5 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA6.6 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA6.7 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

-Interpretación planimetria e memoria de proxecto. Replaneamento correcto. Interpretación normas de execución. Determinacion caracterísitcas

xerais de cada impermeabilizción

Execución práctica da impermeabilización  e aillamentos

PRL

Criterios de Avalición: Consistirá na realización de duas probas,

a) PArte teórica: Consistirá nunha proba tipo tets que versará sobre a interpretación de plano, memoria e replaneamento de impermeabilización e

aillamentos. Coñecementos xerais dos diversos tipos de aillamentos e impermeabilizacións.

b) PArte Práctica: Execución da impremeabilización. Na que valorará o cumprimento PRL

50 % parte teorica e 50 % parte práctica sobre un máximo de 10 puntos.. O candidato deberá, para realizar esta media porcentual haber superado

un cinco en cada una das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

a) PArte teórica: PArte teórica: Consistirá nunha proba tipo tets que versará sobre a interpretación de plano, memoria e replaneamento de

impermeabilización e aillamentos. Coñecementos xerais dos diversos tipos de aillamentos e impermeabilizacións.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

b) PArte PRáctica: Execución da impremeabilización. Na que valorará o cumprimento PRL
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1000 Formigón armado 2016/2017 133

MP1000_12 Formigóns, morteiros, pastas e adhesivos 2016/2017 30

MP1000_22 Armaxe manual e colocación en obra de armaduras 2016/2017 103

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

(MP1000_22) RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de formigón armado, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a
faena e seleccionando os recursos.
(MP1000_12) RA1 - Prepara formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, con medios manuais e mecánicos, para executar obras de construción, albanelaría
e revestimento, seguindo a composición e a dosificación fixadas, e cumprindo os prazos e os volumes exixidos.
(MP1000_12) RA2 - Colabora na organización da posta en obra do formigón, dispondo os medios para realizar as operacións de vertedura, asegurar a súa
compactación e controlar o proceso de curado.

(MP1000_22) RA2 - Elabora armaduras pasivas para elementos de formigón armado, realizando as operacións de corte, dobra e unión.

(MP1000_22) RA3 - Coloca en obra armaduras pasivas para a execución de elementos de formigón armado, dispondo barras e separadores segundo as
especificacións dos detalles construtivos.
(MP1000_12) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de preparación de
formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP1000_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de
formigón armado, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_12) CA1.1 Describíronse as características de formigóns, morteiros, pastas, adhesivos e os seus campos de aplicación na obra.

(MP1000_22) CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de formigón armado e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

(MP1000_22) CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

(MP1000_22) CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

(MP1000_22) CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas

(MP1000_22) CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

(MP1000_22) CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de formigón armado.

(MP1000_22) CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que cumpra adoptar.

(MP1000_22) CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

(MP1000_22) CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal no ámbito da súa competencia.

(MP1000_22) CA1.11 Acordáronse os procesos e as condicións de control de calidade dos traballos de elaboración e montaxe de armaduras, ensaios,
comprobacións e partes de control, así como os propios equipamentos de control, mostraxe, ensaio e comprobación, atendendo ás tole

(MP1000_12) CA2.2 Obtívose a información necesaria para a posta en obra do formigón mediante a consulta da documentación técnica específica e as
aclaracións oportunas do seu superior ou responsable.

(MP1000_22) CA2.2 Identificáronse os elementos segundo os planos de despezamento.

(MP1000_22) CA2.3 Estudouse e realizouse o despezamento das armaduras, con esbozamento de elementos destas, elaborando as follas de
despezamento con codificación de formas.

(MP1000_22) CA2.4 Determináronse e comprobáronse as lonxitudes de corte das pezas segundo a documentación técnica.

(MP1000_12) CA2.5 Coordináronse as actividades de formigonado con outros oficios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_22) CA3.1 Identificouse a armadura e a súa situación na estrutura.

(MP1000_12) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP1000_22) CA3.2 Determinouse o procedemento e os medios máis axeitados para a colocación das armaduras, prearmadas ou armadas in situ.

(MP1000_12) CA3.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP1000_12) CA3.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

(MP1000_12) CA3.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

(MP1000_12) CA3.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP1000_12) CA3.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1000_12) CA3.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP1000_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP1000_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP1000_22) CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

(MP1000_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

(MP1000_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP1000_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

(MP1000_22) RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de formigón armado, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a
faena e seleccionando os recursos.
(MP1000_12) RA1 - Prepara formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, con medios manuais e mecánicos, para executar obras de construción, albanelaría
e revestimento, seguindo a composición e a dosificación fixadas, e cumprindo os prazos e os volumes exixidos.
(MP1000_12) RA2 - Colabora na organización da posta en obra do formigón, dispondo os medios para realizar as operacións de vertedura, asegurar a súa
compactación e controlar o proceso de curado.

(MP1000_22) RA2 - Elabora armaduras pasivas para elementos de formigón armado, realizando as operacións de corte, dobra e unión.

(MP1000_22) RA3 - Coloca en obra armaduras pasivas para a execución de elementos de formigón armado, dispondo barras e separadores segundo as
especificacións dos detalles construtivos.
(MP1000_12) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de preparación de
formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP1000_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de
formigón armado, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_12) CA1.2 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para a elaboración das mesturas.

(MP1000_12) CA1.3 Utilizáronse os compoñentes estipulados canto a tipos, tamaños e formas do árido, a clase de aglomerante e a clase de aditivos.

(MP1000_12) CA1.4 Dosificáronse os compoñentes e o volume de auga segundo as especificacións, para obter as condicións de consistencia e
resistencia requiridas.

(MP1000_12) CA1.5 Dosificáronse as mesturas para proxección mediante máquina atendendo ás características desta e ás condicións ambientais.

(MP1000_12) CA1.6 Respectáronse as especificacións respecto ao amasado, a tempos de axustabilidade e ás condicións ambientais.

(MP1000_12) CA1.7 Preparouse a mestura coa homoxeneidade requirida e a cantidade demandada.

(MP1000_22) CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo

(MP1000_12) CA1.8 Entregouse a mestura dentro da marxe de tempo precisada (período de maduración, vida útil, etc.) establecida por fábrica en función
das condicións ambientais.

(MP1000_12) CA2.1 Identificáronse as pezas e as superficies que se vaian formigonar, e as súas especificacións técnicas.

(MP1000_22) CA2.1 Acondicionáronse os espazos de traballo para as actividades de corte, atadura e armaxe por procedementos manuais.

(MP1000_12) CA2.3 Comprobouse que o formigón subministrado cumpra os criterios establecidos pola oficina técnica ou na documentación técnica.

(MP1000_12) CA2.4 Realizáronse os controis documentais para o seguimento da rastrexabilidade.

(MP1000_22) CA2.5 Realizáronse as dobras das pezas por procedementos manuais, segundo o establecido na documentación técnica.

(MP1000_22) CA2.6 Realizouse a atadura manual da armadura por procedementos de soldadura ou con arame.

(MP1000_12) CA2.6 Realizouse a vertedura do formigón de modo correcto e cos medios axeitados.

(MP1000_12) CA2.7 Compactouse o formigón, segundo as exixencias establecidas.

(MP1000_22) CA2.7 Fixáronse os puntos mínimos de atadura en cimentos, lousas, placas e elementos superficiais horizontais, piares, trabes, pilotes e
muros.

(MP1000_12) CA2.8 Curouse convenientemente o formigón segundo as condicións ambientais.

(MP1000_22) CA2.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

(MP1000_12) CA2.9 Desencofrouse nos prazos previstos.

(MP1000_22) CA2.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_12) CA2.10 Comprobouse que o acabamento superficial do formigón sexa o especificado.

(MP1000_12) CA2.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada entre os equipos de traballo.

(MP1000_12) CA2.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_22) CA3.3 Fíxose a implantación da armadura coas condicións de verticalidade ou inclinación axeitadas, segundo os planos e as especificacións
de proxecto.

(MP1000_22) CA3.4 Colocáronse os separadores das armaduras nos paramentos dos encofrados.

(MP1000_22) CA3.5 Emprazáronse as armaduras na forma e na colocación establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_22) CA3.6 Tivéronse en conta os potenciais empalmes, os tipos e os ámbitos de aplicación.

(MP1000_12) CA3.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP1000_22) CA3.7 Planificouse con claridade o encofrado, o formigonado, a compactación, o desencofrado e o curado do formigón.

(MP1000_22) CA3.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

(MP1000_22) CA3.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_12) CA3.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP1000_22) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1000_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP1000_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

-Selección do morteiro ou formigón para cada tarefa e utilidade.

-Sistema de controis e trazabilidade do formigón

-Elaboración correcta.

Interpretación da ferralla en plano proxecto.

Execución manual correcta.

Os criterios de cualificación son os seguintes.

Duas probas teórico - práctica : unha tipo tets relativa á coñecementos básicos, controis de calidade , PRL e interpretación documentación de

proxecto. E outra relativa á IDentificación en plano e documentación técnica proxecto para posteriormente elaborar en taller dito formigón e ferralla.

A nota corresponderase coa media sobre un máximo de dez, sempre que en cada unha se obteña un valor superior a cinco.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Formigón e Armaduras . Exame tipo tets IDentificación en plano e documentación técnica proxecto e sobre coñecementos xerais de formigón e

armaduras. Controis de Calidade. PRL.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

 Formigón e Ferralla. IDentificación en plano e documentación técnica proxecto con  elaborar en taller do formigón e  ferralla.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1004 Cubricións 2016/2017 140

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

RA2 - Fai a implantación de cubertas, identificando os elementos que se vaian executar e sinalando a súa posición e as súas dimensións.

RA3 - Constrúe vertentes de cubertas inclinadas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros e dispondo capas de nivelación e illamento térmico
e acústico.
RA4 - Realiza coberturas con pezas cerámicas, de formigón ou naturais, fixando os elementos ao soporte, resolvendo encontros e dispondo elementos
singulares.
RA5 - Constrúe cubertas planas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros ou executando a capa de formigón alixeirado, e dispondo capas de
illamento térmico.

RA6 - Realiza coberturas con chapas, paneis e placas prefabricadas, fixando os seus elementos á estrutura mediante ganchos e parafusos.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da construción de
cubertas, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Identificáronse as referencias de partida.

CA2.5 Determináronse os utensilios e os medios de implantación.

CA3.8 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA4.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita.

CA5.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA6.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.), que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de cubertas, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Fai a implantación de cubertas, identificando os elementos que se vaian executar e sinalando a súa posición e as súas dimensións.

RA3 - Constrúe vertentes de cubertas inclinadas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros e dispondo capas de nivelación e illamento térmico
e acústico.
RA4 - Realiza coberturas con pezas cerámicas, de formigón ou naturais, fixando os elementos ao soporte, resolvendo encontros e dispondo elementos
singulares.
RA5 - Constrúe cubertas planas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros ou executando a capa de formigón alixeirado, e dispondo capas de
illamento térmico.

RA6 - Realiza coberturas con chapas, paneis e placas prefabricadas, fixando os seus elementos á estrutura mediante ganchos e parafusos.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da construción de
cubertas, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de cubertas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, exixencias administrativas, normativas técnicas e ambientais, cantidade e calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de cubertas.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Esbozáronse as pezas de encontro nas limas, de acordo cos datos adquiridos in situ.

CA2.2 Contrastáronse os valores angulares determinados nos planos cos medidos in situ.

CA2.3 Identificáronse os elementos que cumpra implantar e as súas características.

CA2.6 Realizouse a implantación por medios directos, marcando as liñas e os puntos necesarios.

CA2.7 Comprobouse que a implantación corresponda ás dimensións reais e aos planos e as instrucións recibidas.

CA2.8 Marcáronse as limas, as pendentes e os elementos singulares sobre o forxado de forma permanente.

CA3.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA3.2 Executáronse os tabiques alixeirados segundo as prescricións establecidas.

CA3.3 Comprobouse que os tabiques alixeirados teñan a pendente especificada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Dispuxéronse elementos separadores entre os tabiques alixeirados e os taboleiros.

CA3.5 Dispuxéronse os taboleiros resolvendo os encontros entre vertentes.

CA3.6 Comprobouse a continuidade, o grosor e ausencia de pontes térmicas nos illamentos.

CA3.7 Executouse a capa de nivelación de forma homoxénea e cos grosores prescritos.

CA3.9 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA3.10 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.2 Fíxose a implantación e fixáronse os barrotes con cravos, tacos elásticos, metálicos ou morteiro.

CA4.3 Colocáronse ganchos de seguridade segundo a normativa.

CA4.4 Fíxose a implantación das pezas cos traspasos axeitados ás pendentes.

CA4.5 Fíxose a implantación da rede de sumidoiros horizontal e vertical calculada para cumprir co solapamento mínimo exixible nas lousas.

CA4.6 Realizouse a cobertura empezando pola parte baixa esquerda, primeiro o beirado canle e logo o beirado cumio.

CA4.7 Colocáronse as pezas de ventilación.

CA4.8 Fixáronse as pezas con morteiro e cravos, permitindo a dilatación.

CA4.9 Fixáronse as lousas con cravo ou gancho, segundo o formato e o grosor.

CA4.10 Resolvéronse os encontros singulares de limas, cumios e encontros con paramentos (verticais e chemineas), fiestras de cuberta e canlóns.

CA4.11 Instaláronse os canlóns, apoiándoos nos ganchos, unindo estes ao beirado e dándolles a pendente indicada na documentación gráfica.

CA4.12 Procurouse solución alternativa para evitar a instalación de canlóns, cumprindo a normativa de seguridade, tendo en conta as condicións
climáticas (zonas de alta montaña).

CA4.13 Preveuse ventilación e colocáronse beatas ou aireadores de beirado.

CA4.14 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA4.15 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA4.16 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.17 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA5.2 Executáronse as xuntas de cubertas nos lugares establecidos.

CA5.3 Executáronse os tabiques alixeirados segundo as prescricións establecidas.

CA5.4 Comprobouse que os tabiques alixeirados teñan a pendente especificada.

CA5.5 Dispuxéronse elementos separadores entre os tabiques alixeirados e os taboleiros.

CA5.6 Dispuxéronse os taboleiros, resolvendo os encontros entre vertentes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Comprobouse a continuidade, o grosor e ausencia de pontes térmicas nos illamentos.

CA5.8 Executouse a capa de formigón alixeirado coas pendentes establecidas.

CA5.9 Executáronse os elementos de desaugamento nos lugares marcados.

CA5.10 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA5.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA5.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA5.13 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA6.2 Montouse a estrutura lixeira fixando os seus elementos entre si ou ao soporte.

CA6.3 Coáronse as placas de cubrición sobre a estrutura, utilizando elementos de fixación e mantendo os traspasos axeitados.

CA6.4 Instalouse o canlón coas pendentes e os desaugadoiros indicados na documentación técnica.

CA6.5 Resolvéronse os encontros singulares de limas, cumios e encontros con paramentos (verticais e chemineas), fiestras de cuberta e canlóns.

CA6.6 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA6.7 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA6.8 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA6.9 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

-Interpretación de planimetrias de cuberta. Replaneamentos correctos.

-Execución práctica correcta Tella, Pizarra, chapa e Panel

- PRL.

A cualificación establecese nunha porcentaxe 50 % teoría e 50 % práctica sobre unha puntuación máxima de 10 puntos. Sempre que se obteña un

mínimo de cinco en cada unha das probas.

NOTA: Valorarase satisfactoriamente o recoñecemento de consulta ou aclaracións ao superior laboral en caso de dúbida sobre unha resolución.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Unha proba teórica tipo tets que consistirá na interpretación correcta dunha planimetria a escala de cuberta integrada nun proxecto de

4.a) Primeira parte da proba
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construcción. (superficie, pendentes, puntos singulares, compoñentes,...)

4.b) Segunda parte da proba

Execución práctica de un ou máis detalles ou partes salientables dunha cuberta. Encontros, limas, canle,...
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0995 Construción 2016/2017 133

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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 - Identifica as principais tipoloxías de obras de construción, relacionando os procesos para a súa execución coas súas características básicas.

RA2 - Relaciona os documentos dun proxecto tipo coa súa función no proceso de construción, identificando a información salientable para a execución.

RA3 - Caracteriza os axentes que interveñen nas obras de construción, relacionando as súas funcións coas súas atribucións e responsabilidades.

RA4 - Identifica profesionais e oficios que executan traballos de obras de edificación, relacionando os procesos construtivos en que interveñen coas
operacións que realizan.
RA5 - Identifica profesionais e oficios que executan traballos de obra civil, relacionando os procesos construtivos en que interveñen coas operacións que
realizan.

RA6 - Identifica os principais materiais empregados en construción, relacionando as súas características básicas coas aplicacións e as condicións de uso.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Clasificáronse as principais tipoloxías de obras de edificación en relación coa súa función, as súas características e a súa situación.

CA1.2 Clasificáronse as principais tipoloxías de obras de enxeñaría civil en relación coa súa función, as súas características e a súa situación.

CA1.3 Identificáronse as necesidades e os requisitos dos principais procesos construtivos de edificación e obra civil.

CA1.4 Relacionáronse os procesos construtivos de obras de edificación coas fases da súa execución.

CA1.5 Identificáronse e relacionáronse as características dos procesos construtivos das obras de enxeñaría civil.

CA1.6 Relacionáronse os principais tipos de obras de construción cos xeitos de promoción pública ou privada habitualmente empregados.

CA2.1 Relacionouse o contido de memorias e pregos de condicións coa súa función nun proxecto de construción.

CA2.2 Seleccionouse a información salientable para a execución contida na documentación gráfica dun proxecto de construción.

CA2.3 Identificáronse as relacións entre as vistas dos elementos construtivos representados nos planos dun proxecto.

CA2.4 Identificáronse as relacións de complementariedade entre os documentos gráficos e os escritos dun proxecto de construción.

CA2.5 Relacionáronse os documentos que constitúen o orzamento de execución dunha obra de construción.

CA2.6 Valorouse a importancia dos documentos do proxecto para a execución das obras.

CA3.1 Identificáronse os principais axentes que interveñen no proceso de execución de obras de construción.

CA3.2 Identificáronse as funcións, as atribucións e as responsabilidades dos axentes que participan na execución de obras de construción.

CA3.3 Clasificáronse os principais xeitos de organización das obras de construción, atendendo á súa tipoloxía e ás súas características.

CA3.4 Analizáronse alternativas de adxudicación e contratación de traballos de obras de construción.

CA3.5 Relacionáronse os principais trámites e permisos requiridos para a execución das obras cos organismos e as administracións competentes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Caracterizáronse os procesos e os procedementos construtivos dos elementos de obras de edificación en cada fase da súa execución.

CA4.2 Elaboráronse secuencias ordenadas de traballos e procesos construtivos de obras de edificación, considerando precedencias, simultaneidades e
interdependencias.

CA4.3 Identificáronse oficios, especialidades e principais ocupacións de profesionais que interveñen na execución de obras de edificación nas súas
distintas fases.

CA4.4 Relacionáronse as ocupacións coas cualificacións profesionais establecidas e as súas competencias recoñecidas.

CA4.5 Especificáronse as actividades e os traballos propios de diferentes profesionais segundo os oficios que participan nos procesos construtivos.

CA4.6 Establecéronse as necesidades e as características de equipamentos, medios auxiliares e maquinaria empregados na execución de obras de
edificación.

CA5.1 Analizáronse os procesos construtivos de obra civil nas súas fases de execución.

CA5.2 Estableceuse unha secuencia ordenada de traballos e procesos construtivos de obra civil, analizando precedencias, simultaneidades e
interdependencias.

CA5.3 Establecéronse especialidades e ocupacións principais de profesionais que interveñen nos procesos construtivos de obra civil.

CA5.4 Relacionáronse as ocupacións coas cualificacións profesionais establecidas e as súas competencias recoñecidas.

CA5.5 Establecéronse traballos e oficios realizados por profesionais que participan nos procesos construtivos.

CA5.6 Especificáronse as necesidades e as características de equipamentos, medios auxiliares e maquinaria que se empregan en obra civil.

CA6.1 Relacionáronse as principais propiedades dos materiais empregados en construción coas súas aplicacións.

CA6.3 Identificouse a normativa reguladora dos materiais de construción en relación coa súa seguridade, o seu transporte, a súa almacenaxe e a súa
conservación.

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

RA6 - Identifica os principais materiais empregados en construción, relacionando as súas características básicas coas aplicacións e as condicións de uso.

Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Clasificáronse os materiais de construción para os procesos construtivos en función da súa idoneidade.

CA6.4 Identificáronse as instrucións de uso e manipulación de fábrica.

CA6.5 Estableceuse o xeito de emprego dos materiais para a execución de elementos construtivos.

CA6.6 Comprobouse que os sistemas de unión e fixación sexan compatibles entre materiais distintos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Determinación dos intervintes e axentes no proceso constructivo.

- Somero coñecimento da tramitación administrativa e contratación.

- Coñecemento das partes e funcionalidade dun proxecto de obra.

-Identificación dun material de construción e breves indicacións das súas propiedades.

A cualificación establecese na semisuma de valoración seguinte: 50 % proba teórica e 50 % proba práctica; sempre que se obteña un cinco sobre

un máximo de 10 en cada unha das probas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Exame tipo tets que versará sobre supostos de Tramitación administrativa dunha Licenza de Obras ante un concello, explicación das

características singulares dun proxecto de construción ,indicacións sobre o proceso de contratación obra e diversas sobre usos, caracterísitcas e

propiedades de materiais de construción.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Ao candidato se lle exporá e escollerán diversos materiais de construción de xeito que deberá definir sus características fisicas e quimicas, usos,

composición e xeito de emprego.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1004 Cubricións 2016/2017 140

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

RA2 - Fai a implantación de cubertas, identificando os elementos que se vaian executar e sinalando a súa posición e as súas dimensións.

RA3 - Constrúe vertentes de cubertas inclinadas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros e dispondo capas de nivelación e illamento térmico
e acústico.
RA4 - Realiza coberturas con pezas cerámicas, de formigón ou naturais, fixando os elementos ao soporte, resolvendo encontros e dispondo elementos
singulares.
RA5 - Constrúe cubertas planas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros ou executando a capa de formigón alixeirado, e dispondo capas de
illamento térmico.

RA6 - Realiza coberturas con chapas, paneis e placas prefabricadas, fixando os seus elementos á estrutura mediante ganchos e parafusos.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da construción de
cubertas, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Identificáronse as referencias de partida.

CA2.5 Determináronse os utensilios e os medios de implantación.

CA3.8 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA4.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita.

CA5.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA6.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.), que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de cubertas, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Fai a implantación de cubertas, identificando os elementos que se vaian executar e sinalando a súa posición e as súas dimensións.

RA3 - Constrúe vertentes de cubertas inclinadas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros e dispondo capas de nivelación e illamento térmico
e acústico.
RA4 - Realiza coberturas con pezas cerámicas, de formigón ou naturais, fixando os elementos ao soporte, resolvendo encontros e dispondo elementos
singulares.
RA5 - Constrúe cubertas planas, levantando tabiques alixeirados, colocando taboleiros ou executando a capa de formigón alixeirado, e dispondo capas de
illamento térmico.

RA6 - Realiza coberturas con chapas, paneis e placas prefabricadas, fixando os seus elementos á estrutura mediante ganchos e parafusos.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da construción de
cubertas, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de cubertas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, exixencias administrativas, normativas técnicas e ambientais, cantidade e calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de cubertas.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Esbozáronse as pezas de encontro nas limas, de acordo cos datos adquiridos in situ.

CA2.2 Contrastáronse os valores angulares determinados nos planos cos medidos in situ.

CA2.3 Identificáronse os elementos que cumpra implantar e as súas características.

CA2.6 Realizouse a implantación por medios directos, marcando as liñas e os puntos necesarios.

CA2.7 Comprobouse que a implantación corresponda ás dimensións reais e aos planos e as instrucións recibidas.

CA2.8 Marcáronse as limas, as pendentes e os elementos singulares sobre o forxado de forma permanente.

CA3.1 Identificouse a documentación gráfica e escrita relacionada.

CA3.2 Executáronse os tabiques alixeirados segundo as prescricións establecidas.

CA3.3 Comprobouse que os tabiques alixeirados teñan a pendente especificada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Dispuxéronse elementos separadores entre os tabiques alixeirados e os taboleiros.

CA3.5 Dispuxéronse os taboleiros resolvendo os encontros entre vertentes.

CA3.6 Comprobouse a continuidade, o grosor e ausencia de pontes térmicas nos illamentos.

CA3.7 Executouse a capa de nivelación de forma homoxénea e cos grosores prescritos.

CA3.9 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA3.10 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.2 Fíxose a implantación e fixáronse os barrotes con cravos, tacos elásticos, metálicos ou morteiro.

CA4.3 Colocáronse ganchos de seguridade segundo a normativa.

CA4.4 Fíxose a implantación das pezas cos traspasos axeitados ás pendentes.

CA4.5 Fíxose a implantación da rede de sumidoiros horizontal e vertical calculada para cumprir co solapamento mínimo exixible nas lousas.

CA4.6 Realizouse a cobertura empezando pola parte baixa esquerda, primeiro o beirado canle e logo o beirado cumio.

CA4.7 Colocáronse as pezas de ventilación.

CA4.8 Fixáronse as pezas con morteiro e cravos, permitindo a dilatación.

CA4.9 Fixáronse as lousas con cravo ou gancho, segundo o formato e o grosor.

CA4.10 Resolvéronse os encontros singulares de limas, cumios e encontros con paramentos (verticais e chemineas), fiestras de cuberta e canlóns.

CA4.11 Instaláronse os canlóns, apoiándoos nos ganchos, unindo estes ao beirado e dándolles a pendente indicada na documentación gráfica.

CA4.12 Procurouse solución alternativa para evitar a instalación de canlóns, cumprindo a normativa de seguridade, tendo en conta as condicións
climáticas (zonas de alta montaña).

CA4.13 Preveuse ventilación e colocáronse beatas ou aireadores de beirado.

CA4.14 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA4.15 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA4.16 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.17 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA5.2 Executáronse as xuntas de cubertas nos lugares establecidos.

CA5.3 Executáronse os tabiques alixeirados segundo as prescricións establecidas.

CA5.4 Comprobouse que os tabiques alixeirados teñan a pendente especificada.

CA5.5 Dispuxéronse elementos separadores entre os tabiques alixeirados e os taboleiros.

CA5.6 Dispuxéronse os taboleiros, resolvendo os encontros entre vertentes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Comprobouse a continuidade, o grosor e ausencia de pontes térmicas nos illamentos.

CA5.8 Executouse a capa de formigón alixeirado coas pendentes establecidas.

CA5.9 Executáronse os elementos de desaugamento nos lugares marcados.

CA5.10 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA5.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA5.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA5.13 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA6.2 Montouse a estrutura lixeira fixando os seus elementos entre si ou ao soporte.

CA6.3 Coáronse as placas de cubrición sobre a estrutura, utilizando elementos de fixación e mantendo os traspasos axeitados.

CA6.4 Instalouse o canlón coas pendentes e os desaugadoiros indicados na documentación técnica.

CA6.5 Resolvéronse os encontros singulares de limas, cumios e encontros con paramentos (verticais e chemineas), fiestras de cuberta e canlóns.

CA6.6 Fixéronse as medicións e as valoracións dos traballos realizados.

CA6.7 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA6.8 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA6.9 Deseñouse un plan de mantemento técnico e de seguridade, tendo en conta as características da cuberta.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

-Interpretación de planimetrias de cuberta. Replaneamentos correctos.

-Execución práctica correcta Tella, Pizarra, chapa e Panel

- PRL.

A cualificación establecese nunha porcentaxe 50 % teoría e 50 % práctica sobre unha puntuación máxima de 10 puntos. Sempre que se obteña un

mínimo de cinco en cada unha das probas.

NOTA: Valorarase satisfactoriamente o recoñecemento de consulta ou aclaracións ao superior laboral en caso de dúbida sobre unha resolución.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Unha proba teórica tipo tets que consistirá na interpretación correcta dunha planimetria a escala de cuberta integrada nun proxecto de

4.a) Primeira parte da proba
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construcción. (superficie, pendentes, puntos singulares, compoñentes,...)

4.b) Segunda parte da proba

Execución práctica de un ou máis detalles ou partes salientables dunha cuberta. Encontros, limas, canle,...
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1000 Formigón armado 2016/2017 133

MP1000_12 Formigóns, morteiros, pastas e adhesivos 2016/2017 30

MP1000_22 Armaxe manual e colocación en obra de armaduras 2016/2017 103

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

(MP1000_22) RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de formigón armado, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a
faena e seleccionando os recursos.
(MP1000_12) RA1 - Prepara formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, con medios manuais e mecánicos, para executar obras de construción, albanelaría
e revestimento, seguindo a composición e a dosificación fixadas, e cumprindo os prazos e os volumes exixidos.
(MP1000_12) RA2 - Colabora na organización da posta en obra do formigón, dispondo os medios para realizar as operacións de vertedura, asegurar a súa
compactación e controlar o proceso de curado.

(MP1000_22) RA2 - Elabora armaduras pasivas para elementos de formigón armado, realizando as operacións de corte, dobra e unión.

(MP1000_22) RA3 - Coloca en obra armaduras pasivas para a execución de elementos de formigón armado, dispondo barras e separadores segundo as
especificacións dos detalles construtivos.
(MP1000_12) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de preparación de
formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP1000_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de
formigón armado, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_12) CA1.1 Describíronse as características de formigóns, morteiros, pastas, adhesivos e os seus campos de aplicación na obra.

(MP1000_22) CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de formigón armado e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

(MP1000_22) CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

(MP1000_22) CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

(MP1000_22) CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas

(MP1000_22) CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

(MP1000_22) CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de formigón armado.

(MP1000_22) CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que cumpra adoptar.

(MP1000_22) CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

(MP1000_22) CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal no ámbito da súa competencia.

(MP1000_22) CA1.11 Acordáronse os procesos e as condicións de control de calidade dos traballos de elaboración e montaxe de armaduras, ensaios,
comprobacións e partes de control, así como os propios equipamentos de control, mostraxe, ensaio e comprobación, atendendo ás tole

(MP1000_12) CA2.2 Obtívose a información necesaria para a posta en obra do formigón mediante a consulta da documentación técnica específica e as
aclaracións oportunas do seu superior ou responsable.

(MP1000_22) CA2.2 Identificáronse os elementos segundo os planos de despezamento.

(MP1000_22) CA2.3 Estudouse e realizouse o despezamento das armaduras, con esbozamento de elementos destas, elaborando as follas de
despezamento con codificación de formas.

(MP1000_22) CA2.4 Determináronse e comprobáronse as lonxitudes de corte das pezas segundo a documentación técnica.

(MP1000_12) CA2.5 Coordináronse as actividades de formigonado con outros oficios.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_22) CA3.1 Identificouse a armadura e a súa situación na estrutura.

(MP1000_12) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP1000_22) CA3.2 Determinouse o procedemento e os medios máis axeitados para a colocación das armaduras, prearmadas ou armadas in situ.

(MP1000_12) CA3.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP1000_12) CA3.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

(MP1000_12) CA3.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

(MP1000_12) CA3.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP1000_12) CA3.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1000_12) CA3.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP1000_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP1000_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP1000_22) CA4.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

(MP1000_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

(MP1000_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP1000_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

(MP1000_22) RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de formigón armado, identificando os traballos que cumpra realizar, acondicionando a
faena e seleccionando os recursos.
(MP1000_12) RA1 - Prepara formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, con medios manuais e mecánicos, para executar obras de construción, albanelaría
e revestimento, seguindo a composición e a dosificación fixadas, e cumprindo os prazos e os volumes exixidos.
(MP1000_12) RA2 - Colabora na organización da posta en obra do formigón, dispondo os medios para realizar as operacións de vertedura, asegurar a súa
compactación e controlar o proceso de curado.

(MP1000_22) RA2 - Elabora armaduras pasivas para elementos de formigón armado, realizando as operacións de corte, dobra e unión.

(MP1000_22) RA3 - Coloca en obra armaduras pasivas para a execución de elementos de formigón armado, dispondo barras e separadores segundo as
especificacións dos detalles construtivos.
(MP1000_12) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de preparación de
formigóns, morteiros, pastas e adhesivos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP1000_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de
formigón armado, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_12) CA1.2 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para a elaboración das mesturas.

(MP1000_12) CA1.3 Utilizáronse os compoñentes estipulados canto a tipos, tamaños e formas do árido, a clase de aglomerante e a clase de aditivos.

(MP1000_12) CA1.4 Dosificáronse os compoñentes e o volume de auga segundo as especificacións, para obter as condicións de consistencia e
resistencia requiridas.

(MP1000_12) CA1.5 Dosificáronse as mesturas para proxección mediante máquina atendendo ás características desta e ás condicións ambientais.

(MP1000_12) CA1.6 Respectáronse as especificacións respecto ao amasado, a tempos de axustabilidade e ás condicións ambientais.

(MP1000_12) CA1.7 Preparouse a mestura coa homoxeneidade requirida e a cantidade demandada.

(MP1000_22) CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo

(MP1000_12) CA1.8 Entregouse a mestura dentro da marxe de tempo precisada (período de maduración, vida útil, etc.) establecida por fábrica en función
das condicións ambientais.

(MP1000_12) CA2.1 Identificáronse as pezas e as superficies que se vaian formigonar, e as súas especificacións técnicas.

(MP1000_22) CA2.1 Acondicionáronse os espazos de traballo para as actividades de corte, atadura e armaxe por procedementos manuais.

(MP1000_12) CA2.3 Comprobouse que o formigón subministrado cumpra os criterios establecidos pola oficina técnica ou na documentación técnica.

(MP1000_12) CA2.4 Realizáronse os controis documentais para o seguimento da rastrexabilidade.

(MP1000_22) CA2.5 Realizáronse as dobras das pezas por procedementos manuais, segundo o establecido na documentación técnica.

(MP1000_22) CA2.6 Realizouse a atadura manual da armadura por procedementos de soldadura ou con arame.

(MP1000_12) CA2.6 Realizouse a vertedura do formigón de modo correcto e cos medios axeitados.

(MP1000_12) CA2.7 Compactouse o formigón, segundo as exixencias establecidas.

(MP1000_22) CA2.7 Fixáronse os puntos mínimos de atadura en cimentos, lousas, placas e elementos superficiais horizontais, piares, trabes, pilotes e
muros.

(MP1000_12) CA2.8 Curouse convenientemente o formigón segundo as condicións ambientais.

(MP1000_22) CA2.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

(MP1000_12) CA2.9 Desencofrouse nos prazos previstos.

(MP1000_22) CA2.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_12) CA2.10 Comprobouse que o acabamento superficial do formigón sexa o especificado.

(MP1000_12) CA2.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada entre os equipos de traballo.

(MP1000_12) CA2.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_22) CA3.3 Fíxose a implantación da armadura coas condicións de verticalidade ou inclinación axeitadas, segundo os planos e as especificacións
de proxecto.

(MP1000_22) CA3.4 Colocáronse os separadores das armaduras nos paramentos dos encofrados.

(MP1000_22) CA3.5 Emprazáronse as armaduras na forma e na colocación establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1000_22) CA3.6 Tivéronse en conta os potenciais empalmes, os tipos e os ámbitos de aplicación.

(MP1000_12) CA3.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP1000_22) CA3.7 Planificouse con claridade o encofrado, o formigonado, a compactación, o desencofrado e o curado do formigón.

(MP1000_22) CA3.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

(MP1000_22) CA3.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

(MP1000_12) CA3.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP1000_22) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP1000_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP1000_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

-Selección do morteiro ou formigón para cada tarefa e utilidade.

-Sistema de controis e trazabilidade do formigón

-Elaboración correcta.

Interpretación da ferralla en plano proxecto.

Execución manual correcta.

Os criterios de cualificación son os seguintes.

Duas probas teórico - práctica : unha tipo tets relativa á coñecementos básicos, controis de calidade , PRL e interpretación documentación de

proxecto. E outra relativa á IDentificación en plano e documentación técnica proxecto para posteriormente elaborar en taller dito formigón e ferralla.

A nota corresponderase coa media sobre un máximo de dez, sempre que en cada unha se obteña un valor superior a cinco.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Formigón e Armaduras . Exame tipo tets IDentificación en plano e documentación técnica proxecto e sobre coñecementos xerais de formigón e

armaduras. Controis de Calidade. PRL.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

 Formigón e Ferralla. IDentificación en plano e documentación técnica proxecto con  elaborar en taller do formigón e  ferralla.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1005 Impermeabilizacións e illamentos 2016/2017 53

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 faena de obra para a execución de impermeabilizacións e illamentos, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando o
lugar da faena e seleccionando os recursos.
RA2 - Fai a implantación de impermeabilizantes e illamentos, identificando os elementos que se vaian executar, sinalando a súa posición, e marcando e
fixando referencias.
RA3 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre cubertas, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas, e
realizando probas de estanquidade.
RA4 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre muros e soleiras, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas
impermeabilizantes.
RA5 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre fachadas e medianeiras, dispondo capas de illamento e de imprimación
bituminosa ou doutra natureza, de ser o indicado.
RA6 - Executa os elementos do sistema de illamentos térmicos e acústicos en forxados intermedios e particións, dispondo capas de illamento e fixándoas
aos paramentos.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da execución de
impermeabilizacións, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos de obra de impermeabilizacións e illamentos, e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se vaia executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de impermeabilizacións e illamentos.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos que se vaian impermeabilizar.

CA2.2 Identificáronse os elementos que se queiran implantar e as súas características.

CA2.3 Identificáronse as referencias de partida.

CA2.4 Determináronse os utensilios e os medios de implantación.

CA3.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar na impermeabilización e no illamento de cubertas.

CA4.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar na impermeabilización e no illamento en muros e
soleiras.

CA5.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elemento e as capas que cumpra executar na impermeabilización e nos illamentos en
fachadas e medianeiras.

CA6.1 Interpretouse a documentación gráfica que define os elementos e as capas que cumpra executar en illamentos acústicos e/ou térmicos, en forxados
e medianeiras.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

RA1 - Organiza a faena de obra para a execución de impermeabilizacións e illamentos, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando o
lugar da faena e seleccionando os recursos.
RA2 - Fai a implantación de impermeabilizantes e illamentos, identificando os elementos que se vaian executar, sinalando a súa posición, e marcando e
fixando referencias.
RA3 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre cubertas, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas, e
realizando probas de estanquidade.
RA4 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre muros e soleiras, dispondo capas de illamento, nivelación e membranas
impermeabilizantes.
RA5 - Executa os elementos do sistema de impermeabilización e illamentos sobre fachadas e medianeiras, dispondo capas de illamento e de imprimación
bituminosa ou doutra natureza, de ser o indicado.
RA6 - Executa os elementos do sistema de illamentos térmicos e acústicos en forxados intermedios e particións, dispondo capas de illamento e fixándoas
aos paramentos.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra da execución de
impermeabilizacións, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA2.5 Realizouse a implantación por medios directos, marcando as liñas e os puntos necesarios.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou instrucións recibidas.

CA3.2 Executáronse as capas de regulación sobre o taboleiro base, deixando a superficie de acabamento plana e desenvolvendo as pendentes en
dirección aos desaugadoiros.

CA3.3 Colocouse e fixouse a capa de illamento térmico en toda a superficie, con grosor regular.

CA3.4 Colocouse a barreira de vapor, de ser o caso, en toda a superficie que se queira impermeabilizar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Interpretáronse as directrices técnicas e prácticas indicadas polo fabricante do illamento indicado ou do axeitadamente elixido, para a forma correcta
de colocación, soporte, protección e durabilidade.

CA3.6 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa en toda a superficie que se queira impermeabilizar.

CA3.7 Estendeuse a membrana bituminosa sobre o elemento que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e realizando a soldadura desta.

CA3.8 Estendeuse, de ser o caso, a membrana sintética sobre a superficie que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e solapando e
soldando as láminas.

CA3.9 Realizáronse as probas de estanquidade da superficie que se queira impermeabilizar.

CA3.10 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA3.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA3.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA4.2 Realizáronse os traballos de limpeza na base onde se aplicarán as capas de illamentos e impermeabilizacións.

CA4.3 Executáronse as capas de regulación sobre a soleira, deixando a superficie de acabamento plana.

CA4.4 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa en toda a superficie que cumpra impermeabilizar.

CA4.5 Estendeuse a membrana bituminosa sobre o elemento que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie e realizando o solapamento e a
soldadura das membranas.

CA4.6 Estendeuse, de ser o caso, a membrana sintética sobre a superficie que cumpra impermeabilizar, cubrindo toda a súa superficie, e solapando e
soldando as láminas.

CA4.7 Executouse a capa de barreira de vapor en toda a superficie que cumpra impermeabilizar nas soleiras.

CA4.8 Colocouse a capa de illamento térmico, proxectándoa ou fixándoa, de ser o caso, en toda a superficie con grosor regular.

CA4.9 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA4.10 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA4.11 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA5.2 Aplicouse a capa de morteiro sobre a superficie de fachada que cumpra impermeabilizar.

CA5.3 Realizáronse os traballos de limpeza na base onde se aplicará a capa de imprimación.

CA5.4 Aplicouse con brocha e rolete unha capa de imprimación bituminosa, ou doutra natureza, en toda a superficie de fachada que cumpra
impermeabilizar.

CA5.5 Respectouse o tempo de secado da capa de imprimación.

CA5.6 Colocouse a capa de illamento térmico e acústico en fachadas e medianeiras, proxectándoa ou fixándoa, de ser o caso, en toda a superficie con
grosor regular.

CA5.7 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA5.8 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA5.9 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA6.2 Executáronse as capas de regulación sobre a base, deixando a superficie de acabamento plana.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Colocouse a capa de illamento térmico proxectada ou fixada por elementos mecánicos, de ser o caso, en toda a superficie con grosor regular.

CA6.4 Colocouse e fixouse a capa de illamento acústico en toda a superficie.

CA6.5 Fixéronse as medicións dos traballos realizados.

CA6.6 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada sobre os equipamentos de traballo.

CA6.7 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

-Interpretación planimetria e memoria de proxecto. Replaneamento correcto. Interpretación normas de execución. Determinacion caracterísitcas

xerais de cada impermeabilizción

Execución práctica da impermeabilización  e aillamentos

PRL

Criterios de Avalición: Consistirá na realización de duas probas,

a) PArte teórica: Consistirá nunha proba tipo tets que versará sobre a interpretación de plano, memoria e replaneamento de impermeabilización e

aillamentos. Coñecementos xerais dos diversos tipos de aillamentos e impermeabilizacións.

b) PArte Práctica: Execución da impremeabilización. Na que valorará o cumprimento PRL

50 % parte teorica e 50 % parte práctica sobre un máximo de 10 puntos.. O candidato deberá, para realizar esta media porcentual haber superado

un cinco en cada una das probas.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

a) PArte teórica: PArte teórica: Consistirá nunha proba tipo tets que versará sobre a interpretación de plano, memoria e replaneamento de

impermeabilización e aillamentos. Coñecementos xerais dos diversos tipos de aillamentos e impermeabilizacións.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

b) PArte PRáctica: Execución da impremeabilización. Na que valorará o cumprimento PRL
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1001 Organización de traballos de construción 2016/2017 87

MP1001_12 Planificación e valoración de obras 2016/2017 45

MP1001_22 Caracterización e organización de faenas en albanelaría e formigón 2016/2017 42

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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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

(MP1001_12) RA1 - Obtén información para realizar traballos de construción, interpretando a documentación técnica.

(MP1001_22) RA1 - Caracteriza os procesos de execución de albanelaría e formigón dos traballos de construción, establecendo a secuencia das súas
fases e detallando as características dos materiais que cumpra empregar.

(MP1001_12) RA2 - Asigna recursos para a execución de unidades de obra, determinando as actividades que cumpra realizar

(MP1001_22) RA2 - Organiza as actividades de execución de faenas de albanelaría e formigón, recibindo materiais, distribuíndo zonas de almacenaxe e
abastecementos, e comprobando as tarefas realizadas.

(MP1001_12) RA3 - Planifica faenas de obras de construción, establecendo a secuencia das actividades e asignando os recursos.

(MP1001_22) RA3 - Identifica riscos e medidas de seguridade asociados aos traballos de albanelaría e formigón, analizando plans de prevención de riscos
laborais e determinando os recursos específicos.

(MP1001_12) RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, medindo e valorando unidades de obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_22) CA1.1 Identificáronse as fases do proceso construtivo.

(MP1001_12) CA1.1 Seleccionouse, das distintas partes do proxecto, a información necesaria para a realización dos traballos.

(MP1001_12) CA1.2 Listáronse as unidades de obra dos traballos que cumpra realizar.

(MP1001_22) CA1.2 Detalláronse os materiais necesarios e as súas características.

(MP1001_12) CA1.3 Seleccionouse a unidade e o criterio de medición de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA1.3 Identificáronse recursos humanos, medios auxiliares e equipamentos que permiten a execución da obra.

(MP1001_12) CA1.4 Mediuse a cantidade que cumpra executar de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA1.4 Seleccionáronse as medidas e os medios de seguridade que cumpra adoptar con carácter xeral.

(MP1001_12) CA1.5 Identificáronse as características dos materiais que se vaian utilizar.

(MP1001_22) CA1.5 Detalláronse as condicións necesarias para o cumprimento da normativa.

(MP1001_12) CA1.6 Identificáronse os criterios e as condicións de execución.

(MP1001_22) CA1.6 Identificáronse os controis e as comprobacións que cumpra realizar para determinar o cumprimento da calidade exixida.

(MP1001_12) CA1.7 Identificáronse os ensaios e as comprobacións que cumpra realizar para aplicar os procedementos de control de calidade.

(MP1001_12) CA1.9 Identificáronse as prohibicións e as prescricións de calidade ambiental.

(MP1001_22) CA2.1 Detalláronse as comprobacións que cumpra realizar para determinar as características do lugar onde se vaia desenvolver o traballo.

(MP1001_12) CA2.1 Obtívose a listaxe de actividades correspondentes a cada unidade de obra.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_12) CA2.2 Listáronse os materiais que interveñen en cada actividade.

(MP1001_22) CA2.2 Describíronse as operacións que cumpra realizar previamente á execución dos traballos, en función da situación de partida.

(MP1001_12) CA2.3 Determinouse a cantidade de material que se vaia utilizar en cada actividade.

(MP1001_22) CA2.3 Determináronse as necesidades, a colocación e as características de instalacións auxiliares, zonas de abastecemento, almacéns e
talleres, en función dos traballos que cumpra desenvolver.

(MP1001_22) CA2.4 Especificáronse as condicións de transporte, recepción, descarga e abastecemento dos materiais de albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA2.4 Utilizouse a unidade de medición axeitada.

(MP1001_12) CA2.5 Determináronse os profesionais axeitados para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA2.5 Especificáronse os métodos de control dos materiais previstos, abastecidos e empregados.

(MP1001_22) CA2.6 Especificáronse os documentos de control da maquinaria utilizada.

(MP1001_12) CA2.6 Relacionáronse ou listáronse as ferramentas necesarias para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_12) CA2.7 Relacionáronse ou listáronse os medios auxiliares necesarios para executar as actividades de cada unidade de obra.

(MP1001_22) CA2.7 Especificáronse os métodos de control e os partes de traballo de obra executada.

(MP1001_22) CA2.8 Cumpríronse as prescricións de execución.

(MP1001_22) CA3.1 Detalláronse os riscos específicos da execución de traballos de albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA3.1 Establecéronse relacións de precedencia e simultaneidade entre as actividades.

(MP1001_22) CA3.2 Detalláronse os riscos específicos dos medios auxiliares, as ferramentas e os equipamentos máis utilizados nos traballos de
albanelaría e formigón.

(MP1001_12) CA3.2 Calculouse a duración total do conxunto de actividades en función duns recursos de partida.

(MP1001_22) CA3.3 Avaliáronse os riscos en función da probabilidade de que sucedan e da gravidade das súas consecuencias.

(MP1001_12) CA3.3 Asignáronse e adaptáronse materiais, recursos humanos, equipamentos, medios auxiliares e de seguridade para a realización das
actividades, en función do tempo establecido e do rendemento esperado.

(MP1001_12) CA3.4 Representouse graficamente a planificación.

(MP1001_22) CA3.4 Determináronse as medidas preventivas específicas fronte aos riscos detectados.

(MP1001_22) CA3.5 Seleccionáronse as proteccións individuais e colectivas axeitadas en función do risco.

(MP1001_12) CA3.5 Sinalouse o camiño crítico da programación.

(MP1001_12) CA3.6 Reflectíronse na planificación as actuacións previas e posteriores á execución da unidade de obra.

(MP1001_12) CA3.7 Tivéronse en conta as operacións de desprazamento, carga, descarga, montaxe e/ou desmontaxe de materiais, medios e maquinaria,
para evitar paradas na execución das faenas.

(MP1001_12) CA3.8 Realizouse un plan de abastecementos.

(MP1001_12) CA3.9 Obtívose a distribución diaria de tarefas.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_12) CA3.10 Propuxéronse correccións a posibles desviacións na planificación.

(MP1001_12) CA4.1 Identificáronse as unidades de obra realizadas ou previstas.

(MP1001_12) CA4.2 Establecéronse capítulos, agrupando unidades de obra.

(MP1001_12) CA4.3 Confeccionáronse cadros de prezos de unidades de obra segundo os recursos de partida e comparando ofertas.

(MP1001_12) CA4.4 Combinouse a medición de cada unidade de obra co prezo correspondente.

(MP1001_12) CA4.5 Realizouse o orzamento de execución material dos capítulos.

(MP1001_12) CA4.6 Realizouse o orzamento total de contratación, considerando os gastos xerais, o beneficio industrial e os impostos vixentes.

(MP1001_12) CA4.7 Elaboráronse certificacións a partir do orzamento acordado.

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

(MP1001_12) RA1 - Obtén información para realizar traballos de construción, interpretando a documentación técnica.

(MP1001_22) RA1 - Caracteriza os procesos de execución de albanelaría e formigón dos traballos de construción, establecendo a secuencia das súas
fases e detallando as características dos materiais que cumpra empregar.

(MP1001_12) RA2 - Asigna recursos para a execución de unidades de obra, determinando as actividades que cumpra realizar

(MP1001_22) RA2 - Organiza as actividades de execución de faenas de albanelaría e formigón, recibindo materiais, distribuíndo zonas de almacenaxe e
abastecementos, e comprobando as tarefas realizadas.

(MP1001_12) RA3 - Planifica faenas de obras de construción, establecendo a secuencia das actividades e asignando os recursos.

(MP1001_22) RA3 - Identifica riscos e medidas de seguridade asociados aos traballos de albanelaría e formigón, analizando plans de prevención de riscos
laborais e determinando os recursos específicos.

(MP1001_12) RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, medindo e valorando unidades de obra.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1001_22) CA1.7 Relacionáronse os sistemas construtivos dos traballos previstos.

(MP1001_12) CA1.8 Identificáronse os criterios de actuación, as medidas preventivas, os equipamentos de protección e as instalacións que cumpra utilizar
en cada proceso.

(MP1001_12) CA2.8 Relacionáronse ou listáronse os medios de prevención e protección convenientes para executar as actividades de cada unidade de
obra.

(MP1001_22) CA2.9 Especificáronse as tarefas que cumpra realizar logo de finalizada a execución dos traballos.

(MP1001_22) CA3.6 Adaptáronse as medidas de prevención e protección aos procedementos e aos sistemas construtivos previstos.

(MP1001_12) CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas de planificación.

(MP1001_12) CA4.8 Utilizáronse aplicacións informáticas especificas para elaborar medicións e orzamentos.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

_PRL no procesos de referencia.

- Organización e asignación de tarefas e recursos

- Soltura na redacción de presupostos.

Media ponderada sobre un máximo de 10 (sempre que se obteña un 5 en cada unha delas)  de duas probas consistentes unha en  superar un

exame tipo test relativo a labouras necesarias nos procesos de organización correctamentamente unha obra (tarefas, recursos e temporalización)e

presupostación  e outra, práctica na resolución correcta dun suposto de organización e presupostación dunha obra

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 Exame tets relativo á base teórica requerida para organizar correctamentamente unha obra (tarefas, recursos e temporalización) e presupostala.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

 SUPOSTO PRACTICO sobre organización e presupostación dunha obra por medios informaticos ou manuais. Determinación do P.E.M. e P.

Contrata.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0997 Fábricas 2016/2017 160

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS CASTOR FERNÁNDEZ ALONSO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 faenas de obra para a execución de fábricas, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
RA2 - Fai a implantación do arranque e o levantamento de fábricas, determinando as necesidades de conformación de pezas e marcando, posicionando e
fixando referencias.
RA3 - Levanta fábricas para revestir, recibindo ladrillos ou bloques con morteiros ou pastas de xeso, garantindo a traba das pezas e cumprindo as
condicións de verticalidade e achandamento.
RA4 - Levanta fábricas vistas de ladrillo ou bloque, recibindo as pezas con morteiros, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade,
achandamento, aparellamento e acabamento.
RA5 - Levanta fábricas de cachotaría de pedra natural (ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares), recibidas en seco ou con
morteiros, para obter pechamentos ou muros resistentes, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade, achandamento,
aparellamento e acabamento.
RA6 - Realiza a colocación de cantaría e perpiaño, mediante sistemas de unión en seco, con ancoraxes e/ou con morteiros ou outros adhesivos, para
obter elementos construtivos portantes, pechamentos e elementos singulares e de remate, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de
verticalidade, achandamento, aparellamento e acabamento.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de fábricas e
revestimentos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os traballos de execución de fábricas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se quere executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de execución de fábricas.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define as fábricas.

CA2.2 Identificáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación e as referencias que haxa que marcar.

CA2.4 Verificouse que os puntos ou as xeometrías de referencia sexan as que preven os planos.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou as instrucións recibidas.

CA2.7 Comprobouse que a posición implantada dos elementos complementarios á fábrica sexa correcta.

CA2.8 Comprobáronse as dimensións das pezas que haxa que colocar e determinouse o número de pezas enteiras e partidas necesarias para cubrir os
entrepanos dos muros, tendo en conta o grosor da xunta.

CA2.9 Repartíronse pezas en seco sobre as referencias de implantación, solucionando as esquinas e respectando ocos, para conseguir a traba e o
aparellamento correctos co mínimo recorte de pezas.

CA2.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría para revestir, segundo os compoñentes e as funcións.

CA3.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que se vaia realizar.

CA3.3 Precisouse o método e a secuencia dos traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría, para revestir sobre unha
implantación definida.

CA3.8 Resolvéronse os encontros de muros e tabiques mediante xuntoiras en todo o seu grosor e no número de cumieiras indicado na documentación
técnica.

CA3.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA4.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría vistas segundo os compoñentes e as funcións.

CA4.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA4.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría vista sobre unha implantación
definida.

CA4.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, e en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA4.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA4.8 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras e ocos.

CA4.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas de trazado curvo, debuxando previamente a forma precisa e confeccionándoa en
material axeitado.

CA4.12 Realizáronse elementos e remates singulares (impostas, molduras, cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, frontes de forxado, piares aplacados,
etc.), respectando a xeometría definida en planos ou esbozo e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica de fa

CA4.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA5.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cachotaría de pedra natural segundo compoñentes e funcións.

CA5.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA5.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cachotaría de pedra sobre unha implantación
definida.

CA5.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adherentes, a óso, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os
elementos necesarios para a súa execución.

CA5.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA5.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras, e entre estas e ocos, utilizando as de maior regularidade e
tamaño nas esquinas e xambas dos ocos.

CA5.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, impostas, molduras e cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, etc.),
respectando a xeometría definida en planos ou esbozos e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica.

CA5.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA6.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cantaría e perpiaño segundo os compoñentes e as funcións.

CA6.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA6.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cantaría e perpiaño, sobre unha implantación
definida.

CA6.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adhesivos, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os elementos
necesarios para a súa execución.

CA6.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbamento especificados na
documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón das pezas.

CA6.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, cornixas, etc.), utilizando elementos de rixidización entre pezas e aplicando
as resinas ou os elementos roscados correspondentes.

CA6.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.3 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.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

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

RA1 - Organiza faenas de obra para a execución de fábricas, identificando os traballos que se vaian realizar, acondicionando a faena e seleccionando os
recursos.
RA2 - Fai a implantación do arranque e o levantamento de fábricas, determinando as necesidades de conformación de pezas e marcando, posicionando e
fixando referencias.
RA3 - Levanta fábricas para revestir, recibindo ladrillos ou bloques con morteiros ou pastas de xeso, garantindo a traba das pezas e cumprindo as
condicións de verticalidade e achandamento.
RA4 - Levanta fábricas vistas de ladrillo ou bloque, recibindo as pezas con morteiros, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade,
achandamento, aparellamento e acabamento.
RA5 - Levanta fábricas de cachotaría de pedra natural (ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares), recibidas en seco ou con
morteiros, para obter pechamentos ou muros resistentes, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de verticalidade, achandamento,
aparellamento e acabamento.
RA6 - Realiza a colocación de cantaría e perpiaño, mediante sistemas de unión en seco, con ancoraxes e/ou con morteiros ou outros adhesivos, para
obter elementos construtivos portantes, pechamentos e elementos singulares e de remate, garantindo a súa traba e cumprindo as condicións de
verticalidade, achandamento, aparellamento e acabamento.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental relacionadas cos procesos de posta en obra de fábricas e
revestimentos, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os traballos de execución de fábricas e o seu procedemento construtivo, segundo a documentación técnica.

CA1.2 Determinouse a cantidade de faena que se quere executar.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais conforme a tipoloxía, a cantidade e a calidade.

CA1.4 Seleccionáronse os medios auxiliares e as ferramentas.

CA1.5 Preveuse a zona e as condicións de abastecemento dos recursos.

CA1.6 Seleccionouse a maquinaria específica dos traballos de execución de fábricas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e as medidas de seguridade e saúde que se vaian adoptar.

CA1.8 Acondicionouse a zona de traballo.

CA1.9 Identificáronse os recursos humanos para acometer a faena.

CA1.10 Distribuíronse as tarefas entre o persoal, no ámbito da súa competencia.

CA1.11 Establecéronse as operacións de mantemento de fin de xornada entre os equipos de traballo.

CA1.12 Realizouse o mantemento de ferramentas e medios auxiliares.

CA2.1 Interpretouse a documentación gráfica que define as fábricas.

CA2.2 Identificáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación e as referencias que haxa que marcar.

CA2.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios axeitados, de acordo co grao de precisión requirido, e comprobouse o seu estado de conservación.

CA2.4 Verificouse que os puntos ou as xeometrías de referencia sexan as que preven os planos.

CA2.5 Posicionáronse os elementos dos que haxa que facer a implantación respecto ás referencias de partida materializadas nas liñas e nos puntos de
marcaxe.

CA2.6 Comprobouse que a implantación se corresponda coas dimensións reais e cos planos ou as instrucións recibidas.

CA2.7 Comprobouse que a posición implantada dos elementos complementarios á fábrica sexa correcta.

CA2.8 Comprobáronse as dimensións das pezas que haxa que colocar e determinouse o número de pezas enteiras e partidas necesarias para cubrir os
entrepanos dos muros, tendo en conta o grosor da xunta.

CA2.9 Repartíronse pezas en seco sobre as referencias de implantación, solucionando as esquinas e respectando ocos, para conseguir a traba e o
aparellamento correctos co mínimo recorte de pezas.

CA2.10 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA2.11 Colocáronse as miras suxeitas e achumbadas en esquinas, ocos, crebas ou batentes, coas marcas para a modulación vertical que definirán as
cumieiras.

CA2.12 Posicionáronse os cercos, precercos e outros elementos auxiliares, achumbados, nivelados e riostados, coas marcas de nivel que corresponda.

CA2.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA3.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría para revestir, segundo os compoñentes e as funcións.

CA3.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que se vaia realizar.

CA3.3 Precisouse o método e a secuencia dos traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría, para revestir sobre unha
implantación definida.

CA3.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares, para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA3.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA3.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA3.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na documentación
técnica.

CA3.8 Resolvéronse os encontros de muros e tabiques mediante xuntoiras en todo o seu grosor e no número de cumieiras indicado na documentación
técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.9 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA3.10 Colocáronse as armaduras de reforzo, en tendeis ou ocos, respectando o tipo, o número, a disposición e o procedemento indicados na
documentación técnica.

CA3.11 Colocáronse paneis de illamento en extradorsado de fábricas, seguindo as condicións de fixación e traspaso especificadas.

CA3.12 Realizáronse as particións en extradorsado de pechamentos, respectando o grosor indicado de cámaras de aire.

CA3.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA4.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de albanelaría vistas segundo os compoñentes e as funcións.

CA4.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA4.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de albanelaría vista sobre unha implantación
definida.

CA4.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA4.5 Elaboráronse morteiros ou pastas seguindo a composición e a dosificación fixadas, e en cantidade suficiente para realizar a obra.

CA4.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA4.7 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.

CA4.8 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras e ocos.

CA4.9 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA4.10 Colocáronse as armaduras de reforzo en tendeis ou ocos, respectando o tipo, o número, a disposición e o procedemento indicados na
documentación técnica.

CA4.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas de trazado curvo, debuxando previamente a forma precisa e confeccionándoa en
material axeitado.

CA4.12 Realizáronse elementos e remates singulares (impostas, molduras, cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, frontes de forxado, piares aplacados,
etc.), respectando a xeometría definida en planos ou esbozo e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica de fa

CA4.13 Limpáronse os paramentos obtidos, eliminando manchas e restos de morteiro.

CA4.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA5.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cachotaría de pedra natural segundo compoñentes e funcións.

CA5.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA5.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cachotaría de pedra sobre unha implantación
definida.

CA5.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA5.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adherentes, a óso, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os
elementos necesarios para a súa execución.

CA5.6 Axustáronse en obra as pezas de cachotaría, preparando cachotes a partir de pedra en bruto, utilizando as ferramentas e os utensilios axeitados e
de xeito que a xeometría da peza coincida co especificado na documentación técnica, e que as súas caras de as

CA5.7 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA5.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbado especificados na
documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón entre xuntoiras, e entre estas e ocos, utilizando as de maior regularidade e
tamaño nas esquinas e xambas dos ocos.

CA5.10 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis (prefabricados ou dunha soa peza) correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á
altura indicada.

CA5.11 Realizáronse patróns para auxiliar a execución de fábricas que requiran pezas especiais, logo de debuxar o despezamento e confeccionando a
forma precisa co material axeitado.

CA5.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, impostas, molduras e cornixas, soleiras, sobrepenas, chanzos, etc.),
respectando a xeometría definida en planos ou esbozos e aliñando as súas amaceduras coas da fábrica.

CA5.13 Realizouse o remate da obra, aplicando produtos de rexuntamento e eliminando manchas e restos de morteiro dos paramentos obtidos.

CA5.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA6.1 Identificáronse os principais tipos de fábricas de cantaría e perpiaño segundo os compoñentes e as funcións.

CA6.2 Relacionáronse os planos de proxecto e execución co tipo de traballo que cumpra realizar.

CA6.3 Precisouse o método e a secuencia de traballos requiridos para levantar unha determinada fábrica de cantaría e perpiaño, sobre unha implantación
definida.

CA6.4 Dispuxéronse materiais, máquinas, ferramentas, utensilios e medios auxiliares para levantar a fábrica e solucionar os ocos.

CA6.5 Identificáronse os métodos de colocación en obra das pezas (morteiros, adhesivos, ancoraxes, etc.) e preparáronse as mesturas ou os elementos
necesarios para a súa execución.

CA6.6 Montáronse e desmontáronse os medios auxiliares e de seguridade correspondentes, cumprindo a normativa especifica.

CA6.7 Colocáronse os perpiaños de referencia para o arranque do muro, nivelados, achumbados e ás distancias establecidas.

CA6.8 Executouse a fábrica co aparellamento, o grosor e o acabamento de amaceduras e tendeis, o achandamento e o achumbamento especificados na
documentación técnica.

CA6.9 Resolvéronse os encontros de muros mediante unha correcta trabazón das pezas.

CA6.10 Dispuxéronse os cargadoiros dos linteis correctamente aliñados, centrados no oco, coas entregas previstas e á altura indicada.

CA6.11 Realizáronse a pé de obra ancoraxes imprevistas, utilizando resinas e elementos metálicos.

CA6.12 Realizáronse elementos e remates singulares (arcos, linteis, columnas, cornixas, etc.), utilizando elementos de rixidización entre pezas e aplicando
as resinas ou os elementos roscados correspondentes.

CA6.13 Realizouse o remate da obra, aplicando produtos de rexuntamento e eliminando manchas e restos de morteiro dos paramentos obtidos.

CA6.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental, en todas as operacións
realizadas.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

   Regulamentación de fábricas.

 Documentación de fábricas: proxecto, plan de obra, plan de calidade e plan de seguridade.

 Utilización de planos de fábricas.

 Máquinas, equipamentos e medios auxiliares asociados ás faenas de fábricas.

 Ordenación da faena e distribución de persoal, materiais e equipamentos.

 Planificación a corto prazo da faena e seguimento do plan de obra.

 Determinación das cantidades de obra que haxa que executar e os recursos necesarios.

 Execución de fabricas de ladrillo e bloque resolvendose os encontros.

   Implantación de unidades de obra.

 Instrumentos de medida directa (flexómetros e cintas métricas).

 Instrumentos de medida indirecta (distanciómetros e niveis).

 Utensilios para implantación.

 Medición de distancias. Nivelacións.

 Referencias que haxa que implantar.

 Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros e pasta de xeso para fábricas que cumpra revestir de albanelaría: tipos e propiedades.

  Elaboración de pastas e morteiros: compoñentes, dosificación e amasadura.

  Materiais para fábricas que cumpra revestir de albanelaría: ladrillos, bloques e pezas especiais.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas que cumpra revestir de albanelaría.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais.

  Disposicións construtivas de fábricas e particións.

  Execución de fábricas para revestir de ladrillo e bloque.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros para fábricas vistas de albanelaría: tipos e propiedades.

  Materiais para fábricas vistas de albanelaría: ladrillos, bloques, pedra e pezas especiais.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas vistas de albanelaría.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais.

  Disposicións construtivas de fábricas vistas de ladrillo e bloque.

  Execución de fábricas vistas de ladrillo, bloque e pedra.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Tipos de fábricas de cachotaría de pedra: ordinaria, concertada e careada, de cantaría e de cumieiras irregulares.

  Proteccións contra a humidade: barreiras en arranque e acabamentos superficiais.

  Riscos inherentes aos procesos, e manexo de equipamentos e máquinas.

  Morteiros e resinas para fábricas de cachotaría: tipos e propiedades.

  Sistemas de ancoraxe: tipoloxía, disposición e colocación.

  Materiais para fábricas de cachotaría: pedra en rama, ripios, cachotes e cantaría.

  Preparación de cachotes a partir de pedra en bruto.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas de cachotaría de pedra.

  Medios auxiliares e instalacións provisionais. Sistemas de elevación e suspensión: guindastres, estrobos e cuñas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Execución de fábricas de cachotaría: disposicións construtivas.

  Construción e colocación de elementos singulares: arcos, linteis adoelados, cornixas, impostas, sobrepenas, soleiras, chanzos e balaústres.

  Tipos de fábricas de cantaría e perpiaño.

  Sistemas de ancoraxe: tipoloxía, disposición e colocación.

  Materiais para fábricas de cachotaría: cantaría e perpiaño.

  Utilización de máquinas, ferramentas e utensilios para fábricas de cantaría e perpiaño.

  Execución de fábricas de cantaría e perpiaño: disposicións construtivas.

  Proteccións contra a humidade: barreiras en arranque e acabamentos superficiais.

  Identificación de riscos.

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

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

    CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A primeira proba terá carácter teórico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para acceder a segunda proba o alumno deberá obter unha

 cualificación igual ou superior a 5 na primeira. O alumnado que non se presente a primeira proba non poderá presentarse á segunda.

- A segunda proba terá carácter práctico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para superar esta segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 puntos.

- A cualificación total será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10 resultado de obter o valor do 50% da proba teórica e o 50% da proba

práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

  A primeira parte da proba consistirá nun cuestionario e/ou test da parte teórica do temario. No caso de preguntas con respostas múltiples (tipo

test)

  as contestadas correctamente puntuarán positivamente e as mal contestadas restarán.Cada tres preguntas mal contestadas restaran una

pregunta positiva

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 puntos para facer media coa proba práctica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo

4.b) Segunda parte da proba

  A segunda parte da proba consistirá nunha selección de exercicios prácticos o dacordo cos mínimos esixibles.

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 para facer media coa parte teórica.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Construción Ciclos
formativos de
grao medio

CMEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0996 Interpretación de planos de construción 2016/2017 107

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS CASTOR FERNÁNDEZ ALONSO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Representa elementos construtivos, esbozando a man alzada vistas, cortes, detalles e perspectivas.

RA2 - Representa espazos construídos, elaborando esbozos cotados a man alzada de plantas, alzados e cortes.

RA3 - Identifica elementos construtivos relacionados con obras de cimentación e estruturas de edificación e obra civil, interpretando plantas, alzados,
cortes e detalles, obtendo as súas dimensións e elaborando listaxes de despezamentos de armaduras.
RA4 - Identifica elementos construtivos relacionados coa envolvente e distribución de edificios, interpretando plantas, alzados, cortes e detalles, obtendo
as súas dimensións e calculando lonxitudes, áreas e volumes.
RA5 - Identifica elementos construtivos relacionados con terreos, vías e obras de urbanización, interpretando planos topográficos, obtendo as súas
dimensións e calculando cotas e pendentes.
RA6 - Identifica elementos das instalacións e os servizos referidos aos traballos de albanelaría e formigón, relacionando a simboloxía de aplicación cos
elementos representados.
RA7 - Obtén información dos planos de construción, consultando, editando e imprimindo datos mediante aplicacións informáticas de deseño asistido por
computador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os exercicios que haxa que resolver de elementos construtivos.

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de representación, e os soportes e formatos axeitados.

CA1.4 Realizáronse vistas, cortes e seccións do elemento construtivo.

CA1.5 Realizáronse os detalles que definen o elemento representado.

CA2.1 Identificáronse os elementos e os espazos que haxa que esbozar, as súas características construtivas e o uso ao que se destinan.

CA2.2 Utilizáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

CA2.4 Realizouse o esbozo, reflectindo a simboloxía normalizada.

CA2.5 Seleccionouse o instrumento de medida axeitado.

CA2.6 Utilizouse o instrumento de medida correctamente.

CA2.9 Cotouse o esbozo correctamente e de xeito claro.

CA3.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA3.2 Relacionáronse as liñas representadas no plano co seu significado.

CA3.3 Identificáronse os elementos construtivos (zapatas, trabes riostras e de atado, etc.) representados nos planos de cimentación.

CA3.4 Identificáronse os elementos construtivos (piares, trabes, zunchos, brochais, forxados, viguetas e as súas armaxes, etc.) representados nos planos
de estrutura.

CA3.5 Identificáronse referencias, cotas e niveis dos planos de cimentación e estrutura.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.7 Interpretáronse os cadros representados nos planos de cimentación e estrutura (materiais, forxados, cargas, recubrimentos, etc.).

CA3.8 Recoñecéronse os detalles representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.10 Elaboráronse as listaxes de despezamentos de armaduras, tipos de materiais, etc.

CA3.11 Relacionáronse as representacións en planta coa información asociada noutros planos do proxecto, cadros resumo e detalles construtivos.

CA4.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA4.2 Describíronse os formatos de planos empregados.

CA4.3 Identificáronse os elementos construtivos e os materiais de pechamentos e distribucións (muros, pechamentos, particións, carpintarías, ocos e
comunicacións, etc.) representados nos planos.

CA4.4 Relacionouse a información gráfica e escrita (lendas, cadros, etc.) presente nos planos.

CA4.5 Identificáronse os elementos construtivos de cubertas planas e inclinadas (vertente, pendente, cabalete, lima tesa, lima foia, sumidoiro, canlón,
baixante, etc.) representados nos planos.

CA4.6 Obtívose a forma e as dimensións dos elementos construtivos, interpretando a cota interior e exterior, niveis, referencias de carpintaría e demais
indicacións nos planos de planta de albanelaría.

CA4.8 Seleccionouse a información salientable para a execución, interpretando vistas, seccións, alzados e detalles construtivos.

CA4.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e alzados.

CA4.10 Realizouse o cálculo das superficies planas en planta e alzados.

CA5.1 Recoñecéronse os sistemas de representación e os tipos de proxección.

CA5.2 Describíronse os formatos de planos empregados.

CA5.3 Identificouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, auxiliares, curvas de nivel, etc.).

CA5.4 Identificáronse os elementos construtivos e urbanísticos representados en terreos, parcelas, vías e trazados.

CA5.5 Identificouse a simboloxía, a colocación e a orientación dos planos de situación e emprazamento.

CA5.9 Compilouse a información contida nos planos de zonificación e parcelación de proxectos de urbanización.

CA6.1 Identificouse a simboloxía utilizada para representar os elementos das instalacións e os servizos (aparellos de fontanaría, saneamento, rede de
sumidoiros, iluminación, electricidade, ventilación, calefacción e aire acondicionado, detección e extinción de

CA6.2 Identificouse a representación, as dimensións e as pendentes de canalizacións, baixantes, condutos, conexións, etc.

CA6.3 Identificáronse esquemas de funcionamento das instalacións de fontanaría, saneamento, aire acondicionado, etc.

CA6.4 Identificáronse os principais elementos das instalacións eléctricas, a súa disposición relativa e o número de condutores, interpretando esquemas
unifilares.

CA7.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

CA7.2 Identificáronse as utilidades de edición e consulta do programa de deseño asistido por computador.

CA7.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permiten o dimensionamento correcto.
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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

RA1 - Representa elementos construtivos, esbozando a man alzada vistas, cortes, detalles e perspectivas.

RA2 - Representa espazos construídos, elaborando esbozos cotados a man alzada de plantas, alzados e cortes.

RA3 - Identifica elementos construtivos relacionados con obras de cimentación e estruturas de edificación e obra civil, interpretando plantas, alzados,
cortes e detalles, obtendo as súas dimensións e elaborando listaxes de despezamentos de armaduras.
RA4 - Identifica elementos construtivos relacionados coa envolvente e distribución de edificios, interpretando plantas, alzados, cortes e detalles, obtendo
as súas dimensións e calculando lonxitudes, áreas e volumes.
RA5 - Identifica elementos construtivos relacionados con terreos, vías e obras de urbanización, interpretando planos topográficos, obtendo as súas
dimensións e calculando cotas e pendentes.
RA6 - Identifica elementos das instalacións e os servizos referidos aos traballos de albanelaría e formigón, relacionando a simboloxía de aplicación cos
elementos representados.
RA7 - Obtén información dos planos de construción, consultando, editando e imprimindo datos mediante aplicacións informáticas de deseño asistido por
computador.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

CA1.4 Realizáronse vistas, cortes e seccións do elemento construtivo.

CA1.5 Realizáronse os detalles que definen o elemento representado.

CA1.6 Representouse no esbozo a forma e a proporción dos elementos construtivos.

CA1.7 Representouse a perspectiva requirida, de ser o caso.

CA1.8 Realizouse o esbozo completo, de xeito que permita a súa comprensión.

CA1.9 Traballouse con orde e limpeza.

CA2.2 Utilizáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

CA2.3 Representáronse os espazos construídos coas proporcións axeitadas.

CA2.4 Realizouse o esbozo, reflectindo a simboloxía normalizada.

CA2.5 Seleccionouse o instrumento de medida axeitado.

CA2.7 Realizouse a medición do espazo construtivo correctamente.

CA2.8 Comprobouse a medición realizada.

CA2.9 Cotouse o esbozo correctamente e de xeito claro.

CA2.10 Realizouse o esbozo completo, de xeito que permita a súa comprensión.

CA2.11 Traballouse con orde e limpeza.

CA3.3 Identificáronse os elementos construtivos (zapatas, trabes riostras e de atado, etc.) representados nos planos de cimentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Identificáronse os elementos construtivos (piares, trabes, zunchos, brochais, forxados, viguetas e as súas armaxes, etc.) representados nos planos
de estrutura.

CA3.5 Identificáronse referencias, cotas e niveis dos planos de cimentación e estrutura.

CA3.6 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de cimentación e estrutura.

CA3.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies en planos de planta, seccións e alzados.

CA3.10 Elaboráronse as listaxes de despezamentos de armaduras, tipos de materiais, etc.

CA4.3 Identificáronse os elementos construtivos e os materiais de pechamentos e distribucións (muros, pechamentos, particións, carpintarías, ocos e
comunicacións, etc.) representados nos planos.

CA4.4 Relacionouse a información gráfica e escrita (lendas, cadros, etc.) presente nos planos.

CA4.5 Identificáronse os elementos construtivos de cubertas planas e inclinadas (vertente, pendente, cabalete, lima tesa, lima foia, sumidoiro, canlón,
baixante, etc.) representados nos planos.

CA4.6 Obtívose a forma e as dimensións dos elementos construtivos, interpretando a cota interior e exterior, niveis, referencias de carpintaría e demais
indicacións nos planos de planta de albanelaría.

CA4.7 Caracterizáronse os elementos construtivos representados nos planos de planta de albanelaría e cuberta.

CA4.8 Seleccionouse a información salientable para a execución, interpretando vistas, seccións, alzados e detalles construtivos.

CA4.9 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e alzados.

CA4.10 Realizouse o cálculo das superficies planas en planta e alzados.

CA4.11 Recoñecéronse elementos particulares da representación arquitectónica (escaleiras, ramplas, etc.).

CA5.3 Identificouse o significado das liñas representadas no plano (arestas, eixes, auxiliares, curvas de nivel, etc.).

CA5.4 Identificáronse os elementos construtivos e urbanísticos representados en terreos, parcelas, vías e trazados.

CA5.5 Identificouse a simboloxía, a colocación e a orientación dos planos de situación e emprazamento.

CA5.6 Seleccionáronse plantas, perfís e detalles dos planos, interpretando a información contida.

CA5.7 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta, seccións e detalles.

CA5.8 Caracterizáronse os elementos particulares representados nos planos topográficos e de obras de urbanización.

CA6.1 Identificouse a simboloxía utilizada para representar os elementos das instalacións e os servizos (aparellos de fontanaría, saneamento, rede de
sumidoiros, iluminación, electricidade, ventilación, calefacción e aire acondicionado, detección e extinción de

CA6.2 Identificouse a representación, as dimensións e as pendentes de canalizacións, baixantes, condutos, conexións, etc.

CA6.3 Identificáronse esquemas de funcionamento das instalacións de fontanaría, saneamento, aire acondicionado, etc.

CA6.4 Identificáronse os principais elementos das instalacións eléctricas, a súa disposición relativa e o número de condutores, interpretando esquemas
unifilares.

CA6.5 Relacionáronse os compoñentes utilizados coa simboloxía utilizada nos esquemas e nas plantas das instalacións de fontanaría, saneamento,
electricidade, etc.

CA6.6 Identificáronse os detalles de instalacións representados nos planos.

CA7.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.3 Recoñeceuse a escala e o formato axeitados.

CA7.4 Identificáronse as cotas reflectidas nos planos de construción.

CA7.5 Realizáronse medicións lineais e de superficies nos planos de planta con ferramentas informáticas.

CA7.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permiten o dimensionamento correcto.

CA7.7 Realizáronse pequenas modificacións nos planos.

CA7.8 Compilouse a información requirida dos planos.

CA7.9 Obtivéronse impresións de planos en papel e en formato dixital.

CA7.10 Imprimíronse planos de obra á escala solicitada.

  Normas xerais na elaboración de esbozo: utensilios; materiais e formatos.

  Muros e pechamentos.

  Carpintaría interior e exterior

  Escaleiras e ramplas.

  Cubertas planas e inclinadas. Sección construtiva.

  Detalles de elementos construtivos.

  Técnicas e proceso de elaboración de esbozo.

  Proporcións.

  Rotulaxe: normalizada e libre.

  Representacións de vistas. Selección de vistas. Cortes e seccións. Elección do plano de corte. Roturas.

  Tipos de liñas e tramas

  Axonometría. Isometría, dimetría e trimetría. Representación en sección.

  Perspectiva cabaleira.

  Representación de elementos arquitectónicos.

  Normalización de elementos construtivos: simboloxía.

  Representación de elementos arquitectónicos, plantas, alzados e seccións.

  Criterios de representación.

  Cotas: elementos e tipos de cota; sistemas de cotación.

  Procedementos de medición de espazos interiores e exteriores.

  Instrumentos de medición: cinta métrica, flexómetro e distanciómetro láser.

  Documentación gráfica dun proxecto.

  Cálculo dunha escala. Escalas normalizadas. Escala gráfica.

  Utensilios axeitados para o traballo con escalas. Conversión de escalas.

  Criterios de cotación nos planos de cimentación e estruturas

  Criterios de representación e simboloxía.

  Planos arquitectónicos.

  Plantas de implantación, cimentación e saneamento.

  Cadro de piares.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Plantas de estruturas: cadros de características

  Planos de dimensionamento e armaxe de trabes e pórticos.

  Detalles de estrutura: cimentación, forxados, trabes, piares e encontros.

  Concepto de escala, proporcionalidade, razón ou proporción.

  Tipos de planos de edificación: criterios de representación e simboloxía.

  Memorias de carpintaría.

  Plantas de cuberta. Pendentes e detalles.

  Sección transversal e lonxitudinal.

  Alzados.

  Planos de detalle. Detalle de sección construtiva.

  Formatos de papel: uso e aplicación.

  Debuxo arquitectónico: tipos de liña; rótulos; disposición de vistas e cortes.

  Planos arquitectónicos.

  Simboloxía das plantas.

  Criterios de representación de carpintaría, pechamentos e tabiques, ocos de forxado, comunicacións verticais, accesibilidade, solados e

acabamentos.

  Simboloxía de alzados e seccións.

  Plantas de distribución. Moblaxe.

  Plantas de albanelaría. Plantas de acabamentos.

  Tipos de planos de obra civil: criterios de representación e simboloxía.

  Planos cotados. Planimetría e altimetría. Procedementos de representación.

  Planos de obra civil.

  Situación e emprazamento.

  Plano topográfico.

  Plano de trazado. Zonificación e parcelación.

  Perfís lonxitudinais e transversais.

  Detalles. Seccións tipo.

  Documentación gráfica dun proxecto.

  Tipos de proxectos.

  Tipos de planos de instalacións e servizos: criterios de representación e simboloxía.

  Instalacións: fontanaría e saneamento, electricidade, ventilación e aire acondicionado, gas e calefacción. detección e extinción de incendios, e

telecomunicacións. Esquemas e detalles de

  instalacións.

  Servizos: redes de sumidoiros, abastecemento de auga, enerxía eléctrica, iluminación pública e telecomunicacións.

  Deseño asistido por computador.

  Interface de usuario: inicio, organización e gardado; elección do proceso de traballo; edición; consulta; anotación de debuxos; escala; trazado e

publicación de debuxos. Periféricos.

  Sistemas de unidades de medida: tipos e aplicacións.

  Medicións lineais e de superficie sinxelas.

  Cálculo de áreas planas.

  Cálculo de volumes.

    CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A primeira proba terá carácter teórico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para acceder a segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 na primeira. O alumnado que non se presente a primeira proba non poderá presentarse á segunda.
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- A segunda proba terá carácter práctico cunha puntuación máxima de 10 puntos. Para superar esta segunda proba o alumno deberá obter unha

  cualificación igual ou superior a 5 puntos.

 - A cualificación total será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10 resultado de obter o valor do 50% da proba teórica e o 50% da proba

  práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

  A primeira parte da proba consistirá nun cuestionario e/ou test da parte teórica do temario. No caso de preguntas con respostas múltiples (tipo

  test)

  as contestadas correctamente puntuarán positivamente e as mal contestadas restarán.Cada tres preguntas mal contestadas restan una pregunta

positiva

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 puntos para facer media coa proba práctica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo.

4.b) Segunda parte da proba

  A segunda parte da proba consistirá nunha selección de exercicios prácticoso dacordo cos mínimos esixibles.

  Será necesario acadar unha puntuación de 5 para facer media coa parte teórica.

  Instrumentos necesarios: Bolígrafo, calculadora (non está permitido o emprego do teléfono móbil como calculadora), lápis, escalímetro, escuadra

e

  cartabón, compas, goma,transportador de ángulos, Una carpeta dura para apoyar o papel o realizar os esbozos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Proxectos de edificación Ciclos
formativos de
grao superior

CSEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0567 Deseño e construción de edificios 02016/2017 0133

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

Profesorado asignado ao módulo ANA BELÉN PACORET BALSA,CELSO VEIGA PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Elabora propostas de implantación e organización xeral de edificios, tendo en conta a relación entre a súa tipoloxía e normativa de aplicación, os
requisitos establecidos e as características do soar.
RA2 - Elabora propostas de distribución de espazos en edificios, tendo en conta a relación entre os programas de necesidades e normas de aplicación, e
os criterios de deseño establecidos.
RA3 - Define elementos de comunicación vertical e elementos singulares, identifica os seus condicionantes de deseño e normativa, dimensiona os seus
elementos e propón solucións construtivas.
RA4 - Define pechamentos verticais de edificios, para o que identifica os condicionantes de deseño e a normativa, e propón a composición de alzados, as
dimensións dos seus elementos e as solucións construtivas.
RA5 - Define cubertas de edificios, identifica a tipoloxía, os condicionantes de deseño e a normativa, establece a disposición dos seus elementos e propón
solucións construtivas.
RA6 - Define particións, revestimentos e acabamentos interiores de edificios, establece a disposición e as dimensións dos seus compoñentes, e propón
solucións construtivas.
RA7 - Define a estrutura de edificios, identifica a tipoloxía, a normativa e os condicionantes de deseño, establece a disposición e o predimensionamento
dos seus elementos, participa na preparación do cálculo e propón as solucións construtivas.
RA8 - Determina a documentación gráfica e escrita para desenvolver proxectos de edificación, e establece a súa relación, o seu contido e as súas
características.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características do soar en relación coa orientación, a topografía e a volumetría circundante.

CA1.2 Identificáronse as preexistencias, as construcións e os elementos que se pretenda conservar, así como os posibles accesos ao soar.

CA1.3 Estableceuse a tipoloxía do edificio segundo o seu uso, os requisitos establecidos e a normativa urbanística.

CA1.4 Identificáronse as normas urbanísticas e de edificación aplicables, as prescricións establecidas e os parámetros regulados.

CA1.5 Identificáronse os servizos urbanos existentes e previstos, así como os seus puntos de conexión.

CA1.7 Consideráronse criterios de asollamento e iluminación natural.

CA1.8 Propuxéronse alternativas de implantación e de organización segundo os condicionantes de proxecto establecidos.

CA1.9 Estableceuse a organización xeral do edificio e, de ser o caso, a volumetría, segundo os requisitos e as necesidades previstas.

CA1.10 Determinouse a disposición e as características dos elementos de comunicación vertical, os patios, os pasos de instalacións e outros elementos
comúns entre plantas.

CA1.11 Consideráronse criterios de zonificación contra incendios do edificio.

CA1.13 Verificouse que as solucións propostas cumpran os parámetros regulados na normativa urbanística e de edificación.

CA2.1 Analizouse o programa de necesidades das plantas.

CA2.2 Establecéronse os espazos requiridos e as súas características.

CA2.3 Identificouse o contorno das plantas e os seus condicionantes preestablecidos.

CA2.4 Elaboráronse esquemas de funcionamento, circulacións e zonificacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Determináronse as prescricións das normas de aplicación.

CA2.7 Comprobouse a adecuación das distribucións aos requisitos do proxecto e da normativa.

CA3.1 Identificáronse as alturas e os desniveis das plantas.

CA3.2 Determináronse as prescricións que establece a normativa de aplicación.

CA3.5 Definíronse as ramplas de comunicación vertical aplicando as limitacións establecidas nas normas de aplicación.

CA3.6 Establecéronse as características das varandas e dos elementos de protección, a súa altura, os seus compoñentes e materiais, as súas ancoraxes
e as súas solucións construtivas.

CA3.7 Definíronse as solucións construtivas dos elementos de comunicación vertical e elementos singulares do edificio.

CA4.1 Identificáronse os contornos, os elementos preestablecidos e os condicionantes das fachadas.

CA4.2 Establecéronse criterios de composición e modulación de fachadas.

CA4.3 Identificáronse as normas urbanísticas, de construción e de seguridade aplicables, cos preceptos establecidos.

CA4.4 Determináronse as proporcións e as dimensións de ocos, corpos saíntes e demais elementos compositivos.

CA4.6 Identificáronse as posibles solucións construtivas de fachadas adecuadas aos requisitos do edificio e aos criterios establecidos.

CA4.7 Definíronse graficamente os pechamentos, o número de follas, a súa disposición, os materiais, as características, os grosores, as unións, os
encontros con outros elementos e os procedementos construtivos.

CA4.8 Estableceuse o tipo de carpintaría, os materiais e as características dos seus compoñentes, as súas ancoraxes e as solucións construtivas.

CA4.9 Definíronse as características e os procedementos construtivos de revestimentos continuos ou por pezas, os materiais e os sistemas de fixación.

CA4.10 Comprobouse que as solucións construtivas dos pechamentos cumpran os requisitos de eficiencia enerxética.

CA5.1 Identificouse a tipoloxía de cubertas adecuada ás características e aos requisitos do edificio.

CA5.2 Identificáronse o contorno, os condicionantes e os elementos preestablecidos da cuberta.

CA5.3 Identificouse a normativa de aplicación e as prescricións establecidas.

CA5.5 Concretáronse as solucións construtivas asociadas á tipoloxía adoptada, a disposición e a orde dos compoñentes, as características e os grosores
dos materiais empregados, e as unións con outros elementos construtivos.

CA5.6 Comprobouse o cumprimento dos requisitos establecidos de eficiencia enerxética.

CA6.1 Identificáronse os procedementos construtivos de divisións interiores, revestimentos e acabamentos, adecuados ás características e aos requisitos
do edificio.

CA6.2 Establecéronse os requisitos que establece a normativa de aplicación.

CA6.5 Definíronse as características e os procedementos construtivos dos revestimentos e dos acabamentos de paramentos verticais e horizontais,
continuos ou por pezas, dos materiais e dos sistemas de fixación.

CA7.1 Identificouse a tipoloxía e as solucións estruturais adecuadas ás características e aos requisitos do edificio.

CA7.2 Identificáronse os criterios de disposición e predimensionamento de elementos estruturais segundo a tipoloxía adoptada.

CA7.3 Identificáronse as prescricións que determinan as normas de aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.1 Identificáronse as fases do desenvolvemento do proxecto.

CA8.5 Identificáronse os pregos de condicións de referencia.

CA8.6 Estableceuse o procedemento de obtención do estado de medicións.

CA8.7 Identificáronse as bases de prezos de referencia.

CA8.8 Estableceuse a relación de capítulos para a obtención do orzamento de execución material.

CA8.9 Estableceuse o contido do estudo de seguridade.

CA8.10 Estableceuse o sistema de xestión documental, arquivo e copias de seguridade.

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

RA1 - Elabora propostas de implantación e organización xeral de edificios, tendo en conta a relación entre a súa tipoloxía e normativa de aplicación, os
requisitos establecidos e as características do soar.
RA2 - Elabora propostas de distribución de espazos en edificios, tendo en conta a relación entre os programas de necesidades e normas de aplicación, e
os criterios de deseño establecidos.
RA3 - Define elementos de comunicación vertical e elementos singulares, identifica os seus condicionantes de deseño e normativa, dimensiona os seus
elementos e propón solucións construtivas.
RA4 - Define pechamentos verticais de edificios, para o que identifica os condicionantes de deseño e a normativa, e propón a composición de alzados, as
dimensións dos seus elementos e as solucións construtivas.
RA5 - Define cubertas de edificios, identifica a tipoloxía, os condicionantes de deseño e a normativa, establece a disposición dos seus elementos e propón
solucións construtivas.
RA6 - Define particións, revestimentos e acabamentos interiores de edificios, establece a disposición e as dimensións dos seus compoñentes, e propón
solucións construtivas.
RA7 - Define a estrutura de edificios, identifica a tipoloxía, a normativa e os condicionantes de deseño, establece a disposición e o predimensionamento
dos seus elementos, participa na preparación do cálculo e propón as solucións construtivas.
RA8 - Determina a documentación gráfica e escrita para desenvolver proxectos de edificación, e establece a súa relación, o seu contido e as súas
características.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Elaboráronse organigramas segundo os requisitos do edificio.

CA1.8 Propuxéronse alternativas de implantación e de organización segundo os condicionantes de proxecto establecidos.

CA1.9 Estableceuse a organización xeral do edificio e, de ser o caso, a volumetría, segundo os requisitos e as necesidades previstas.

CA1.10 Determinouse a disposición e as características dos elementos de comunicación vertical, os patios, os pasos de instalacións e outros elementos
comúns entre plantas.

CA1.12 Elaboráronse os bosquexos e os debuxos que definen as ideas do proxecto.

CA1.13 Verificouse que as solucións propostas cumpran os parámetros regulados na normativa urbanística e de edificación.

CA2.6 Realizáronse propostas de distribución de espazos segundo o programa de necesidades.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Comprobouse a adecuación das distribucións aos requisitos do proxecto e da normativa.

CA3.3 Calculouse o número de chanzos e as súas dimensións, segundo as normas de aplicación e os criterios de comodidade.

CA3.4 Aplicáronse os métodos de compensación de escaleiras nos treitos curvos.

CA4.5 Representáronse os alzados correspondentes ás fachadas do edificio.

CA5.4 Especificouse graficamente a disposición dos elementos de cubrición, vertentes, pendentes e sentido, recollida e evacuación de augas pluviais e
sistemas de ventilación.

CA6.3 Definíronse graficamente as características e os procedementos construtivos das particións interiores, a disposición dos seus compoñentes, as
características e os grosores dos materiais, e as unións con outros elementos do edificio.

CA6.4 Concretouse graficamente o tipo de carpintaría, as dimensións, os materiais e as características dos seus compoñentes, as súas ancoraxes e as
solucións construtivas.

CA7.4 Situáronse os elementos estruturais nas plantas.

CA7.5 Predimensionáronse os elementos estruturais segundo a normativa e as recomendacións construtivas.

CA7.6 Elaboráronse os esquemas da estrutura coa identificación de nós e barras, as súas dimensións e as súas características, seguindo os criterios
establecidos no procedemento de cálculo.

CA7.7 Establecéronse as solucións construtivas dos elementos estruturais segundo a normativa e as recomendacións construtivas.

CA8.2 Elaborouse a relación de documentos gráficos e escritos para o desenvolvemento do proxecto nas súas sucesivas fases.

CA8.3 Estableceuse o contido das memorias e dos anexos.

CA8.4 Elaborouse a listaxe de planos para cada fase de desenvolvemento do proxecto, coas vistas e a información que deben conter, a súa escala e o seu
formato.

MÍNIMOS EXIXIBLES

- Tipoloxía de edificios de vivendas.

- Tipoloxía de edificación non residencial.

- Situación e emprazamento: características do soar.

- Situación de vías e servizos urbanos.

- Requisitos do proxecto.

- Criterios de organización e funcionamento.

- Normativa de regulación urbanística.

- Normas de edificación. Circulacións verticais. Elementos comúns entre plantas.

- Criterios de eficiencia enerxética.

- Tratamento do contorno.

- Programa de necesidades. Requisitos dos espazos. Normativa de edificación.

- Organigramas e esquemas de funcionamento.

- Funcións e relacións entre espazos.

- Circulacións horizontais.

- Superficies mínimas e dimensións críticas e recomendadas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Superficie útil e construída. Volume útil e construído.

- Redistribución de espazos por cambio de uso ou do programa de necesidades.

- Tipoloxías de escaleiras e ramplas.

- Elementos e materiais de escaleiras e ramplas.

- Solucións estruturais e construtivas.

- Criterios de dimensionamento de escaleiras e ramplas.

- Normativa e recomendacións de deseño, accesibilidade e seguridade.

- Compensación de escaleiras.

- Elementos singulares (arcos, bóvedas e cúpulas): tipoloxías, deseño, elementos e solucións construtivas.

- Criterios de composición e modulación.

- Elementos dunha fachada.

- Requisitos e condicionantes.

- Tipos de pechamentos resistentes e non resistentes.

- Compoñentes e materiais das solucións construtivas. Fábrica tradicional. Fachada ventilada.

- Prefabricación industrial pesada e lixeira. Muros cortina.

- Normas de deseño, seguridade e construción.

- Formación de ocos.

- Protección térmica, acústica, e contra a humidade e a condensación.

- Revestimentos continuos e aplacados.

- Carpintaría exterior.

- Celosías de fábrica, de prefabricación industrial e metálicas.

- Pechamentos de seguridade pregables, desprazables, extensibles e enrolables.

- Cubertas: funcións, requisitos e exixencias construtivas.

- Tipoloxías de cubertas inclinadas e planas: solucións construtivas.

- Partes e elementos das cubertas: denominación.

- Tipos de estrutura de cubertas.

- Normas e recomendacións construtivas.

- Materiais de cubrición, illamento e impermeabilización. Disposicións construtivas.

- Elementos de ventilación, claraboias e lucernarios.

- Sistemas e elementos de evacuación de augas pluviais.

- Tabiques e particións: tipos, materiais, composición e grosores. Divisións interiores prefabricadas fixas e desmontables. Normas e

recomendacións construtivas.

- Carpintaría interior.

- Revestimentos verticais.

- Pavimentos.

- Teitos: placas, teitos continuos.

- Tipos de estruturas e tipoloxías de edificios.

- Criterios de disposición e predimensionamento dos elementos estruturais segundo o material.

- Esquema dunha estrutura.

- Estado de cargas.

- Hipóteses de combinación de cargas.

- Aplicacións informáticas para o cálculo de estruturas de edificación.

- Normas e recomendacións construtivas.

- Unións, encontros, detalles construtivos e estruturais.

- Fases dun proxecto e grao de definición.
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- Relación de documentos dun proxecto en cada fase. Memorias e anexos.

- Listaxe de planos en cada fase.

- Contido e criterios de elaboración dos pregos de condicións. Contido da documentación dun orzamento.

- Estudo de seguridade.

- Xestión de documental de proxectos, rexistro e codificación. Sistemas de arquivo e copia de seguridade.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

- Para aprobar o alumnado ten que obter  unha cualificación igual ou superior a 5.

- Debido á extensión da materia a proba de cualificación poderanse distribuír en varias sesións, supoñendo 6 puntos o exame teñorico e 4 puntos o

exame práctico .

- Para a cualificación teranse en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

             Coñecementos teórico - prácticos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nun exame de 10 preguntas acerca da interpretación da normativa necesaria para a elaboración dun proxecto

de edificación. Será necesario obter unha puntuación dun 5 para facer media co exame práctico.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá na elaboración dun proxecto básico dunha vivenda unifamiliar interpretando a normativa vixente. Será

necesario obter unha puntuación dun 5 para facer media co exame teórico.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Proxectos de edificación Ciclos
formativos de
grao superior

CSEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0568 Instalacións en edificación 02016/2017 0133

MP0568_12 Instalacións de subministración e evacuación 02016/2017 076

MP0568_22 Instalacións especiais e de acondicionamento 02016/2017 057

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

Profesorado asignado ao módulo ANA BELÉN PACORET BALSA,CELSO VEIGA PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0568_12) RA1 - Configura instalacións de fontanaría e saneamento representando esquemas e dimensionando os seus elementos, con aplicación da
normativa específica.

(MP0568_22) RA1 - Configura instalacións de telecomunicacións, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA2 - Configura instalacións de calefacción representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_12) RA2 - Configura instalacións de electricidade, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA3 - Configura instalacións de climatización, representando esquemas e utilizando a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) RA3 - Configura instalacións de ventilación representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_12) RA4 - Configura instalacións de gas representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA4 - Configura instalacións de detección e extinción de incendios, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA5 - Representa instalacións especiais (ascensores, domótica, pararraios, enerxía solar fotovoltaica, aspiración centralizada, etc.),
utilizando a simboloxía adecuada e consonte a normativa.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_22) CA1.1 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_22) CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_22) CA1.3 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) CA1.3 Identificáronse os planos que definen a instalación.

(MP0568_12) CA1.5 Seleccionáronse os elementos da instalación.

(MP0568_22) CA1.5 Relacionáronse as leis e/ou os principios básicos do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA1.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) CA1.8 Relacionáronse as leis e/ou os principios do funcionamento das instalacións que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA1.9 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade de materiais e compoñentes

(MP0568_12) CA1.11 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_22) CA1.11 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_12) CA1.14 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_12) CA2.2 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_22) CA2.2 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_12) CA2.3 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_12) CA2.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_22) CA2.4 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_22) CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) CA2.6 Relacionáronse as leis e/ou os principios do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA2.7 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e compoñentes dispoñibles.

(MP0568_22) CA2.7 Relacionáronse as leis e/ou os principios básicos do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA2.8 Representáronse esquemas eléctricos.

(MP0568_22) CA2.9 Aplicáronse criterios de seguridade, confort e máxima eficiencia enerxética.

(MP0568_12) CA2.9 Colocáronse os elementos adecuados consonte a normativa.

(MP0568_12) CA2.12 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_22) CA2.17 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_22) CA3.1 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_12) CA3.2 Valorouse a velocidade do fluído e a perda de carga na selección de elementos da instalación.

(MP0568_12) CA3.3 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_22) CA3.3 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_12) CA3.5 Identificáronse os elementos que compoñen a instalación.

(MP0568_12) CA3.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_22) CA3.7 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_12) CA3.7 Relacionáronse as leis e/ou os principios básicos do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA3.8 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles.

(MP0568_12) CA3.10 Representáronse esquemas de principio.

(MP0568_12) CA3.11 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_22) CA3.12 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_12) CA3.12 Colocáronse os elementos adecuados consonte a normativa.

(MP0568_12) CA3.15 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_22) CA4.1 Seleccionáronse os tipos de planos que definen a instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_22) CA4.2 Identificáronse os sectores de incendios do edificio.

(MP0568_12) CA4.2 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_12) CA4.4 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_22) CA4.4 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_12) CA4.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_22) CA4.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) CA4.6 Relacionáronse as leis e/ou os principios do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_22) CA4.7 Relacionáronse as leis e/ou os principios básicos do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_12) CA4.8 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_22) CA4.8 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_12) CA4.9 Colocáronse os elementos axeitados seguindo a normativa.

(MP0568_22) CA4.9 Colocáronse os elementos adecuados consonte a normativa.

(MP0568_12) CA4.10 Representáronse esquemas de principio.

(MP0568_22) CA4.10 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_12) CA4.11 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_22) CA4.13 Aplicouse a normativa correspondente.

(MP0568_22) CA5.1 Identificáronse os tipos de planos que definen a instalación.

(MP0568_22) CA5.3 Identificáronse os elementos da instalación.

(MP0568_22) CA5.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_22) CA5.6 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_22) CA5.7 Representáronse esquemas de principio.

(MP0568_22) CA5.8 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_22) CA5.9 Colocáronse os elementos adecuados consonte a normativa.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0568_12) RA1 - Configura instalacións de fontanaría e saneamento representando esquemas e dimensionando os seus elementos, con aplicación da
normativa específica.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0568_22) RA1 - Configura instalacións de telecomunicacións, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA2 - Configura instalacións de calefacción representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_12) RA2 - Configura instalacións de electricidade, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA3 - Configura instalacións de climatización, representando esquemas e utilizando a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) RA3 - Configura instalacións de ventilación representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_12) RA4 - Configura instalacións de gas representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA4 - Configura instalacións de detección e extinción de incendios, representando esquemas e dimensionando os seus elementos.

(MP0568_22) RA5 - Representa instalacións especiais (ascensores, domótica, pararraios, enerxía solar fotovoltaica, aspiración centralizada, etc.),
utilizando a simboloxía adecuada e consonte a normativa.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_12) CA1.1 Calculáronse os caudais de consumo cos seus coeficientes de simultaneidade.

(MP0568_12) CA1.2 Calculáronse os caudais de evacuación de acordo coa intensidade da chuvia e coas unidades de descarga da instalación.

(MP0568_12) CA1.4 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_22) CA1.4 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_22) CA1.6 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_12) CA1.7 Debuxouse o trazado da instalación polas zonas destinadas a ela.

(MP0568_22) CA1.7 Representáronse esquemas xerais de distribución en telecomunicacións.

(MP0568_22) CA1.8 Colocáronse os elementos adecuados consonte a normativa.

(MP0568_22) CA1.9 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_12) CA1.10 Representáronse os esquemas de principio de acordo cos criterios de deseño establecidos.

(MP0568_22) CA1.10 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_12) CA1.12 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_12) CA1.13 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_22) CA2.1 Calculouse a carga térmica das estancias.

(MP0568_12) CA2.1 Calculouse a potencia e a intensidade da instalación cos seus coeficientes de simultaneidade.

(MP0568_22) CA2.3 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_12) CA2.5 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_22) CA2.6 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_22) CA2.8 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_12) CA2.8 Representáronse esquemas eléctricos.

(MP0568_12) CA2.10 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_22) CA2.10 Dimensionáronse os elementos relacionados coa produción de calor.

(MP0568_22) CA2.11 Colocáronse os elementos axeitados seguindo a normativa.

(MP0568_12) CA2.11 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_22) CA2.12 Representáronse esquemas de principio.

(MP0568_22) CA2.13 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_22) CA2.14 Obtivéronse as cargas térmicas das estancias mediante a utilización de programas informáticos sinxelos.

(MP0568_22) CA2.15 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_22) CA2.16 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_12) CA3.1 Calculáronse os volumes de aire que cumpra renovar en vivendas e garaxes.

(MP0568_22) CA3.2 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_22) CA3.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0568_12) CA3.4 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_22) CA3.5 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_22) CA3.6 Relacionáronse as leis e/ou os principios básicos do funcionamento da instalación que inflúen no seu deseño.

(MP0568_22) CA3.8 Representáronse esquemas de principio.

(MP0568_22) CA3.9 Representáronse elementos de detalle.

(MP0568_12) CA3.9 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_22) CA3.10 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_22) CA3.11 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_12) CA3.13 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_12) CA3.14 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_12) CA4.1 Calculouse o consumo máximo probable de gas da instalación.

(MP0568_12) CA4.3 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0568_22) CA4.3 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_22) CA4.6 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

(MP0568_12) CA4.7 Valoráronse solucións de deseño, tendo en conta a variedade dos materiais e dos compoñentes dispoñibles, e o cumprimento da
normativa.

(MP0568_22) CA4.11 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_12) CA4.12 Dimensionáronse os elementos mediante resultados de cálculo.

(MP0568_22) CA4.12 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos.

(MP0568_12) CA4.13 Aplicáronse criterios de dimensionamento correctos e tívose en conta a normativa correspondente.

(MP0568_22) CA5.2 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais en edificios.

(MP0568_22) CA5.5 Debuxouse o trazado da instalación polos lugares destinados a ela.

@s alumn@s alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxetivos especificados no Decreto polo que se publica o currículo deste título

derivado do RD correspondente.

Avaliarase a través dun exame teóricos e práctico. Considérase necesario para conseguir o aprobado do módulo que ambos exames teñan unha

nota mínima de 5 puntos, sobre un máximo de 10 puntos.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nun exame teórico de 20 preguntas relativas ó curriculum publicado. Será necesario obter unha puntuación

dun cinco para facer media co exame práctico.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá no cálculo das instalacións correspondentes ó curriculum deste módulo en varios tipos de edificacións. Será

necesario obter unha puntuación dun 5 para facer media co exame teórico.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

EOC Proxectos de edificación Ciclos
formativos de
grao superior

CSEOC01Edificación e obra civil Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0563 Representacións de construción 02016/2017 0347

MP0563_23 Desenvolvemento de planos de construción 02016/2017 082

MP0563_33 Modelización do proxecto de construción 02016/2017 087

MP0563_13 Construción e sistemas de representación 02016/2017 0178

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

Profesorado asignado ao módulo ALBERTO CARRO ERIAS,JUAN BELLO LLORENTE,PURA RIVERA ALÉN,ANA BELÉN MOURE
DOMÍNGUEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0563_13) RA1 - Representa elementos de construción mediante o debuxo de plantas, alzados, cortes e seccións, empregando utensilios de debuxo
sobre taboleiro.
(MP0563_23) RA1 - Elabora documentación gráfica de proxectos de construción, para o que elabora planos mediante programas de deseño asistido por
computador.
(MP0563_33) RA1 - Realiza presentacións de proxectos de construción, co que obtén vistas e perspectivas, utilizando aplicacións informáticas e técnicas
de fotocomposición.
(MP0563_23) RA2 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos de construción, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte impreso
e informático.

(MP0563_13) RA2 - Realiza representacións de construción mediante o debuxo a man alzada de esbozos de planos e detalles construtivos.

(MP0563_33) RA2 - Elabora maquetas de estudo de proxectos de construción, aplicando técnicas básicas de maquetismo.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0563_13) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación axeitado para representar os elementos construtivos, en función da información que se
desexe amosar.

(MP0563_23) CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

(MP0563_33) CA1.1 Identificáronse as características e os elementos construtivos do proxecto de construción que cumpra representar.

(MP0563_13) CA1.2 Elixiuse a escala en función da dimensión dos elementos construtivos que se representen e do formato de debuxo utilizado.

(MP0563_33) CA1.2 Seleccionáronse as fotografías e os debuxos máis representativos para a presentación.

(MP0563_23) CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos arquitectónicos e utilidades do programa de deseño asistido por computador.

(MP0563_23) CA1.3 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto de construción.

(MP0563_13) CA1.3 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos construtivos, á escala seleccionada e á finalidade prevista no plano.

(MP0563_33) CA1.3 Seleccionouse a información básica necesaria (os planos de planta, alzados, seccións e perfís) para a definición das perspectivas, e
elaborouse o modelo 3D en correspondencia coa información básica.

(MP0563_33) CA1.4 Utilizáronse as escalas e os sistemas de representación axeitados á finalidade da presentación.

(MP0563_13) CA1.4 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto.

(MP0563_23) CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

(MP0563_33) CA1.5 Utilizáronse as cores, as texturas e os sombreamentos que mellor representan os acabamentos que se vaian executar na obra.

(MP0563_23) CA1.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permitan o dimensionamento correcto dos elementos do plano.

(MP0563_13) CA1.8 Cotáronse os elementos representados con claridade e de acordo coas normas.

(MP0563_13) CA1.9 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0563_23) CA1.9 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0563_23) CA1.10 Incorporáronse as lendas e utilizouse a simboloxía axeitada.

(MP0563_13) CA1.10 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño e a importancia relativa do representado.

(MP0563_33) CA2.1 Identificáronse os tipos de modelos e maquetas.

(MP0563_13) CA2.1 Valorouse a importancia dos esbozos no proceso de desenvolvemento de proxectos de construción, e identificouse o uso a que se
destinen.

(MP0563_23) CA2.1 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación.

(MP0563_23) CA2.2 Identificouse o sistema de codificación da documentación.

(MP0563_33) CA2.2 Seleccionouse o tipo de maqueta que mellor represente as calidades do proxecto.

(MP0563_23) CA2.3 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución.

(MP0563_33) CA2.3 Fíxose unha análise previa do proceso de construción da maqueta.

(MP0563_13) CA2.3 Identificáronse os elementos representados en relación coas súas características construtivas.

(MP0563_13) CA2.4 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos representados.

(MP0563_33) CA2.4 Seleccionouse a información básica (os planos de planta, alzados, seccións e perfís) para a definición da maqueta.

(MP0563_23) CA2.5 Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, co tamaño requirido.

(MP0563_13) CA2.5 Utilizouse un soporte e os materiais adecuados ao uso previsto.

(MP0563_23) CA2.6 Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicitado.

(MP0563_13) CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0563_33) CA2.6 Seleccionáronse os materiais de acordo cos acabamentos que se pretendan.

(MP0563_33) CA2.7 Comprobouse que os utensilios cumpran as condicións de uso.

(MP0563_13) CA2.8 Cotáronse os elementos representados con claridade e de acordo coas normas.

(MP0563_33) CA2.8 Utilizáronse os utensilios axeitados.

(MP0563_33) CA2.9 Definiuse a escala da maqueta en relación coa súa función.

(MP0563_13) CA2.9 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0563_13) RA1 - Representa elementos de construción mediante o debuxo de plantas, alzados, cortes e seccións, empregando utensilios de debuxo
sobre taboleiro.
(MP0563_23) RA1 - Elabora documentación gráfica de proxectos de construción, para o que elabora planos mediante programas de deseño asistido por
computador.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0563_33) RA1 - Realiza presentacións de proxectos de construción, co que obtén vistas e perspectivas, utilizando aplicacións informáticas e técnicas
de fotocomposición.
(MP0563_23) RA2 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos de construción, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte impreso
e informático.

(MP0563_13) RA2 - Realiza representacións de construción mediante o debuxo a man alzada de esbozos de planos e detalles construtivos.

(MP0563_33) RA2 - Elabora maquetas de estudo de proxectos de construción, aplicando técnicas básicas de maquetismo.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0563_23) CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

(MP0563_13) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación axeitado para representar os elementos construtivos, en función da información que se
desexe amosar.

(MP0563_33) CA1.1 Identificáronse as características e os elementos construtivos do proxecto de construción que cumpra representar.

(MP0563_33) CA1.2 Seleccionáronse as fotografías e os debuxos máis representativos para a presentación.

(MP0563_13) CA1.2 Elixiuse a escala en función da dimensión dos elementos construtivos que se representen e do formato de debuxo utilizado.

(MP0563_23) CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos arquitectónicos e utilidades do programa de deseño asistido por computador.

(MP0563_13) CA1.3 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos construtivos, á escala seleccionada e á finalidade prevista no plano.

(MP0563_13) CA1.4 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto.

(MP0563_23) CA1.4 Compuxéronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria.

(MP0563_33) CA1.4 Utilizáronse as escalas e os sistemas de representación axeitados á finalidade da presentación.

(MP0563_23) CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

(MP0563_13) CA1.5 Realizáronse as vistas mínimas necesarias para representar os elementos construtivos.

(MP0563_33) CA1.5 Utilizáronse as cores, as texturas e os sombreamentos que mellor representan os acabamentos que se vaian executar na obra.

(MP0563_23) CA1.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permitan o dimensionamento correcto dos elementos do plano.

(MP0563_13) CA1.6 Realizáronse os cortes e as seccións que cumpran.

(MP0563_33) CA1.6 Utilizáronse as técnicas e as aplicacións informáticas axeitadas.

(MP0563_23) CA1.7 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de construción, de acordo cos esbozos
subministrados e consonte a normativa específica.

(MP0563_13) CA1.7 Comprobouse a coherencia entre as vistas e/ou entre as representacións dun mesmo elemento de construción.

(MP0563_33) CA1.7 Obtivéronse as vistas e as perspectivas máis representativas do proxecto de construción.

(MP0563_23) CA1.8 Comprobouse a adecuada correspondencia entre todas as vistas, as seccións e os cortes do proxecto.

(MP0563_33) CA1.8 Utilizáronse as técnicas de fotocomposición para presentar unha imaxe representativa e atraente do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0563_13) CA1.8 Cotáronse os elementos representados con claridade e de acordo coas normas.

(MP0563_33) CA1.9 Elaboráronse paneis ou presentacións informáticas baseados na montaxe da información gráfica e textual do proxecto.

(MP0563_23) CA1.9 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.

(MP0563_13) CA1.9 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0563_23) CA1.10 Incorporáronse as lendas e utilizouse a simboloxía axeitada.

(MP0563_33) CA1.10 Traballouse con precisión, con calidade e no tempo previsto.

(MP0563_13) CA1.10 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño e a importancia relativa do representado.

(MP0563_23) CA1.11 Debuxouse con precisión, con calidade e no tempo previsto.

(MP0563_13) CA1.11 Traballouse con orde e limpeza.

(MP0563_23) CA2.1 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación.

(MP0563_13) CA2.2 Seleccionáronse os elementos e os espazos que se vaian representar nos esbozos.

(MP0563_23) CA2.2 Identificouse o sistema de codificación da documentación.

(MP0563_23) CA2.3 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución.

(MP0563_23) CA2.4 Comprobouse a nitidez e a lexibilidade das copias realizadas.

(MP0563_13) CA2.4 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos representados.

(MP0563_13) CA2.5 Utilizouse un soporte e os materiais adecuados ao uso previsto.

(MP0563_23) CA2.5 Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, co tamaño requirido.

(MP0563_33) CA2.5 Obtivéronse as superficies e os volumes necesarios para a construción da maqueta en función da información básica.

(MP0563_23) CA2.6 Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicitado.

(MP0563_33) CA2.6 Seleccionáronse os materiais de acordo cos acabamentos que se pretendan.

(MP0563_13) CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0563_33) CA2.7 Comprobouse que os utensilios cumpran as condicións de uso.

(MP0563_13) CA2.7 Definíronse adecuadamente as proporcións dos elementos construtivos e/ou dos espazos representados.

(MP0563_23) CA2.7 Localizouse a documentación arquivada no tempo requirido.

(MP0563_33) CA2.8 Utilizáronse os utensilios axeitados.

(MP0563_13) CA2.8 Cotáronse os elementos representados con claridade e de acordo coas normas.

(MP0563_13) CA2.9 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0563_13) CA2.10 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

(MP0563_33) CA2.10 Obtívose un resultado coherente coas formas e os volumes especificados na información básica.

(MP0563_33) CA2.11 Respectouse o prazo indicado.

(MP0563_13) CA2.11 Traballouse con pulcritude e limpeza.

Primeira parte. Ten carácter eliminatorio e cualificarase de cero a dez puntos. Para a su superación a persoa candidata deberá obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte. Tamén ten carácter eliminatorio e  cualificarase de cero a dez puntos. Para su superación a persoa candidata deberá obter unha

puntuación igual o superior a cinco puntos.

As persoas que no superasen a primera parte da proba serán cualificadas con un cero nesta segunda parte.

Mínimos exixibles.- 1.- Representación a man alzada e con sistemas de representación segundo normativa.

2.- Realización e impresión de planos e paneis de presentación de proxectos de construción (edificación e obra civil)

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Ten carácter eliminatorio e consiste nunha proba escrita.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Ten carácter eliminatorio e consiste na realización de exercicios con sistemas de representación, a man alzada e, mediante aplicacións

informáticas, presentacións e planos de proxectos de construción (edificación e obra civil).

Precísase material de debuxo técnico.
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