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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble 02019/2020 087

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

Profesorado asignado ao módulo ISIDORO DIOS RODIÑO

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 - Comproba características superficiais do soporte, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

RA2 - Prepara produtos de acabamento, para o que interpreta instrucións de fábrica e mestura os seus compoñentes en condicións de seguridade e saúde
laboral.
RA3 - Realiza acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección
do produto.

RA4 - Controla o proceso de secado e curado, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

RA5 - Aplica procedementos de xestión de residuos, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Revisáronse as superficies de aplicación e comprobouse que non presenten raias, fendas nin marcas de mecanizado.

CA1.2 Comprobouse que os soportes de aplicación non conteñan manchas nin produtos incompatibles co produto que se vaia aplicar.

CA1.3 Identificáronse os soportes e valoráronse as súas calidades para a aplicación de produtos.

CA1.4 Revisouse que a preparación superficial sexa a adecuada en función do acabamento solicitado.

CA1.5 Determinouse a granulometría dos abrasivos para empregar en función do tipo de soporte que se vaia preparar.

CA1.6 Empregáronse máquinas e utensilios de lixar e puír.

CA1.7 Identificáronse as medidas correctoras nos defectos superficiais detectados.

CA1.8 Manexáronse e transportáronse as pezas antes da aplicación do produto de acabamento e durante ela, cos medios idóneos.

CA1.9 Valorouse a posibilidade de empregar outros produtos, como ceras, aceites, decapantes, etc.

CA1.10 Limpáronse e aclimatáronse os soportes antes da aplicación.

CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.12 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.1 Realizouse a mestura de produtos respectando as follas de seguridade de cada produto.

CA2.2 Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade.

CA2.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha do produto.

CA2.4 Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación.

CA2.5 Respectáronse as instrucións de fábrica na adición de disolventes.

CA2.6 Entoáronse produtos considerando a compatibilidade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

CA2.8 Preparáronse os produtos segundo o lugar ao que vaian ir destinados.

CA2.9 Limpáronse os utensilios, os accesorios e os recipientes de medida utilizando o produto adecuado, e deixáronse en condicións óptimas.

CA2.10 Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas, respectando as normas de saúde laboral.

CA2.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.12 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.1 Seleccionáronse os medios manuais en función do traballo que se vaia realizar.

CA3.2 Realizouse a aplicación mediante operacións manuais.

CA3.3 Realizouse a aplicación coas máquinas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao tipo de produto

CA3.4 Realizouse a aplicación das tinguiduras en diferenzas de ton e intensidade nas pezas dun conxunto.

CA3.5 Comprobouse que as pezas tinxidas estean exentas de manchas e irregularidades de ton.

CA3.6 Aplicouse o acabamento decorativo coa técnica e cos medios adecuados, segundo o tipo de produto.

CA3.7 Aplicouse a capa de produto coa micraxe adecuada.

CA3.8 Controlouse a calidade en todo o proceso de aplicación.

CA3.9 Realizouse a aplicación do acabamento decorativo segundo a terminación solicitada.

CA3.10 Limpáronse os utensilios e os accesorios utilizando o produto adecuado, e deixáronse en condicións óptimas.

CA3.11 Utilizáronse correctamente os equipamentos de protección persoal e ambiental que garantan as condicións de seguridade axeitadas.

CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.13 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA4.1 Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos.

CA4.2 Controlouse que o secado e o curado se realicen segundo o proceso previsto nas especificacións técnicas dos produtos.

CA4.3 Controlouse a calidade en todo o proceso de secado e curado.

CA4.4 Comprobáronse os parámetros dos equipamentos utilizados no secado de produtos por reacción química.

CA4.5 Comprobáronse as características das pezas acabadas.

CA4.6 Realizáronse as operacións de mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de curado e secado.

CA4.7 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e ambientais no proceso de secado e curado dos produtos aplicados.

CA4.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA5.1 Separáronse os residuos no proceso de aplicación coa frecuencia establecida.

CA5.2 Extraeuse o po da lixadura cos medios adecuados.

CA5.3 Almacenáronse os residuos en contedores adecuados e no lugar determinado, cumprindo as normas de xestión de residuos.

CA5.4 Depositáronse os residuos (produto, filtros, envases, etc.) en contedores adecuados para a súa posterior xestión ambiental a través de xestores
autorizados.

CA5.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación e no manexo de produtos para acabamento da madeira e derivados.

CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, equipamentos e utensilios coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.7 Efectuouse a manipulación de residuos utilizando as proteccións e medios adecuados para preservar a seguridade e a saúde laboral.

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

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 - Comproba características superficiais do soporte, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

RA2 - Prepara produtos de acabamento, para o que interpreta instrucións de fábrica e mestura os seus compoñentes en condicións de seguridade e saúde
laboral.
RA3 - Realiza acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección
do produto.

RA4 - Controla o proceso de secado e curado, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

RA5 - Aplica procedementos de xestión de residuos, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Revisáronse as superficies de aplicación e comprobouse que non presenten raias, fendas nin marcas de mecanizado.

CA1.2 Comprobouse que os soportes de aplicación non conteñan manchas nin produtos incompatibles co produto que se vaia aplicar.

CA1.3 Identificáronse os soportes e valoráronse as súas calidades para a aplicación de produtos.

CA1.4 Revisouse que a preparación superficial sexa a adecuada en función do acabamento solicitado.

CA1.5 Determinouse a granulometría dos abrasivos para empregar en función do tipo de soporte que se vaia preparar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Empregáronse máquinas e utensilios de lixar e puír.

CA1.7 Identificáronse as medidas correctoras nos defectos superficiais detectados.

CA1.8 Manexáronse e transportáronse as pezas antes da aplicación do produto de acabamento e durante ela, cos medios idóneos.

CA1.9 Valorouse a posibilidade de empregar outros produtos, como ceras, aceites, decapantes, etc.

CA1.10 Limpáronse e aclimatáronse os soportes antes da aplicación.

CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.12 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.1 Realizouse a mestura de produtos respectando as follas de seguridade de cada produto.

CA2.2 Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade.

CA2.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha do produto.

CA2.4 Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación.

CA2.5 Respectáronse as instrucións de fábrica na adición de disolventes.

CA2.6 Entoáronse produtos considerando a compatibilidade.

CA2.7 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

CA2.8 Preparáronse os produtos segundo o lugar ao que vaian ir destinados.

CA2.9 Limpáronse os utensilios, os accesorios e os recipientes de medida utilizando o produto adecuado, e deixáronse en condicións óptimas.

CA2.10 Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas, respectando as normas de saúde laboral.

CA2.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.12 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.1 Seleccionáronse os medios manuais en función do traballo que se vaia realizar.

CA3.2 Realizouse a aplicación mediante operacións manuais.

CA3.3 Realizouse a aplicación coas máquinas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao tipo de produto

CA3.4 Realizouse a aplicación das tinguiduras en diferenzas de ton e intensidade nas pezas dun conxunto.

CA3.5 Comprobouse que as pezas tinxidas estean exentas de manchas e irregularidades de ton.

CA3.6 Aplicouse o acabamento decorativo coa técnica e cos medios adecuados, segundo o tipo de produto.

CA3.7 Aplicouse a capa de produto coa micraxe adecuada.

CA3.8 Controlouse a calidade en todo o proceso de aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.9 Realizouse a aplicación do acabamento decorativo segundo a terminación solicitada.

CA3.10 Limpáronse os utensilios e os accesorios utilizando o produto adecuado, e deixáronse en condicións óptimas.

CA3.11 Utilizáronse correctamente os equipamentos de protección persoal e ambiental que garantan as condicións de seguridade axeitadas.

CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.13 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA4.1 Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos.

CA4.2 Controlouse que o secado e o curado se realicen segundo o proceso previsto nas especificacións técnicas dos produtos.

CA4.3 Controlouse a calidade en todo o proceso de secado e curado.

CA4.4 Comprobáronse os parámetros dos equipamentos utilizados no secado de produtos por reacción química.

CA4.5 Comprobáronse as características das pezas acabadas.

CA4.6 Realizáronse as operacións de mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de curado e secado.

CA4.7 Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e ambientais no proceso de secado e curado dos produtos aplicados.

CA4.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA5.1 Separáronse os residuos no proceso de aplicación coa frecuencia establecida.

CA5.2 Extraeuse o po da lixadura cos medios adecuados.

CA5.3 Almacenáronse os residuos en contedores adecuados e no lugar determinado, cumprindo as normas de xestión de residuos.

CA5.4 Depositáronse os residuos (produto, filtros, envases, etc.) en contedores adecuados para a súa posterior xestión ambiental a través de xestores
autorizados.

CA5.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación e no manexo de produtos para acabamento da madeira e derivados.

CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, equipamentos e utensilios coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.7 Efectuouse a manipulación de residuos utilizando as proteccións e medios adecuados para preservar a seguridade e a saúde laboral.

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

Segundo a ORDEN de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos

formativos de formación profesional dos establecidos ao amparo da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación,

No Artigo 13. Organización, estrutura e desenrolo das probas:

3. A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes

da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor  do correspondente módulo:

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta primeira parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas

aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento dun ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta segunda parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada

esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.

4. Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

No CAPÍTULO V: Avaliación , cualificación e reclamacións.

Artículo 14. Avaliación e cualificación final das probas libres

1. A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final

obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

2. A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Criterios de cualificación

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

O exame constará de 10 preguntas a desarrollar (a valoración máxima de cada pregunta será de 1 punto) e para acadar unha avaliación positiva

nesta primeira parte da proba (teórica) haberá que igualar ou superar unha nota de 5 para aprobar, sobre unha valoración total de un 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio relacionado co currículo do módulo.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10, e para acadar unha avaliación positiva nesta proba (práctica) haberá que igualar ou superar un a nota

5 para aprobar sobre unha valoración total de 10.

Mínimos exixibles:

- Comproba características superficiais do soporte, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

- Prepara produtos de acabamento, para o que interpreta instrucións de fábrica emestura os seus compoñentes en condicións de seguridade e

saúde laboral.

- Realiza acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados con medios mecánicos e manuais, e xustifica a

selección do produto.

- Controla o proceso de secado e curado, identifica os defectos e describe as medidas correctoras.

- Aplica procedementos de xestión de residuos, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

-

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características:

As preguntas da proba estarán relacionadas cos apartados 2.a e 2.b. O exame constará de 10 preguntas teóricas a desenvolver, de xeito escrito.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo, lapis, calculadora, goma, etc.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Características:

Deberase desenvolver un exercicio relacionado coa programación no que se demostre a destreza no pulido, tinxido, fondeado, realización de

efectos especiais e acabado dunha ou varias pezas ou elementos  de madeira.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Todos os instrumentos/ferramentas precisas para a realización deste exercicio serán aportados polo Departamento de Madeira.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0987 Automatización en carpintaría e moble 02019/2020 0187

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

Profesorado asignado ao módulo VICTORIANO TOMÉ CASTRO

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 - Organiza liñas para a fabricación de elementos de carpintaría e moble, e determina equipamentos para a produción automatizada.

RA2 - Realiza programas de control numérico para a fabricación de elementos de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre a secuencia de
operacións e as características dos elementos que se vaian fabricar.

RA3 - Elabora programas para o mecanizado de elementos de carpintaría e moble aplicando técnicas de fabricación asistida por computador (CAM).

RA5 - Planifica o mantemento de equipamentos para a fabricación automatizada en carpintaría e moble organizando as intervencións de acordo coas
instrucións dos manuais de uso e mantemento.
RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de maquinaria automática e semiautomática.

CA1.2 Comparáronse as tecnoloxías de automatización (pneumática, eléctrica, hidráulica, electrónica, etc.) e xustificouse a oportunidade de uso de cada
unha, dándolle prioridade ao uso do CNC.

CA1.3 Determináronse as características dunha instalación automatizada (xestión de ferramentas e utensilios, xestión de pezas, fabricación e verificación).

CA1.4 Determináronse os fluxos da instalación automatizada.

CA1.5 Determináronse os programas empregados nun sistema automatizado analizando a súa aplicación (PLC, robots, actuadores, etc.).

CA1.6 Caracterizáronse os programas CAD-CAM.

CA1.7 Caracterizáronse as diferenzas de configuración dos sistemas de fabricación automática (célula, sistema de fabricación flexible, etc.).

CA1.8 Caracterizáronse os sistemas de suxeición.

CA1.9 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes dos sistemas automatizados fronte a outros sistemas de fabricación, en función do elemento que se
vaia fabricar.

CA1.10 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA1.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.13 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA3.1 Definiuse a xeometría da peza que se vaia realizar mediante técnicas de deseño asistido por computador (CAD) nun formato que permita o
intercambio CAM.

CA3.2 Debuxouse a xeometría auxiliar necesaria para programar as operacións CAM.

CA3.3 Realizouse a importación de ficheiro CAD ao software CAM que se vaia empregar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Identificáronse as superficies e os mecanizados que se vaian realizar especificados no proceso.

CA3.5 Realizouse o programa co posprocesador CAM para o control numérico da máquina que se vaia utilizar.

CA3.6 Xerouse o ficheiro informático necesario para o mecanizado CAM e gardouse na estrutura de ficheiros xerada.

CA3.7 Realizouse a análise do uso dun contorno de mecanizado integral (CIM) de fabricación integral para unha fabricación concreta.

CA3.8 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA3.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.1 Definíronse as operacións de mantemento da liña de fabricación.

CA5.2 Definíronse e aprovisionáronse os elementos críticos de reposto necesarios para non parar en caso de incidencia.

CA5.3 Organizáronse e temporalizáronse as intervencións de mantemento sen que supoñan interferencias na liña de fabricación.

CA5.4 Establecéronse canles de comunicación directa entre o manipulador e o encargado do mantemento.

CA5.5 Realizáronse as fichas de control para a súa posterior cobertura.

CA5.6 Supervisouse a realización das operacións de mantemento.

CA5.7 Comprobouse que a zona de traballo permanecera limpa e ordenada en todo o proceso.

CA5.8 Comprobouse e analizouse o historial de incidencias, e achegáronse solucións.

CA5.9 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA5.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

CA6.2 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.) para empregar nas operacións de mecanizado.

CA6.3 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.4 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado automatizado.

CA6.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución nas operacións de
alimentación, carga e descarga de materiais e pezas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.9 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA6.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

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

RA2 - Realiza programas de control numérico para a fabricación de elementos de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre a secuencia de
operacións e as características dos elementos que se vaian fabricar.
RA4 - Xestiona procesos de fabricación automatizada mecanizando pezas de carpintaría e moble, comproba as súas características mediante técnicas de
mostraxe e corrixe as desviacións detectadas.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Caracterizáronse os principais tipos de maquinaria con control numérico.

CA2.2 Caracterizouse o abano de ferramentas posible.

CA2.3 Identificáronse as linguaxes de programación (manual e paramétrica) de control numérico asociándoos cos obxectivos que cumpra conseguir en
cada caso.

CA2.4 Determináronse as etapas na elaboración de programas.

CA2.5 Realizáronse os despezamentos aproveitando convenientemente o material.

CA2.6 Realizouse o programa de acordo coas especificacións do manual de programación do control numérico por computador (CNC) empregado
mediante códigos ISO estándar.

CA2.7 Realizáronse programas de acordo co sistema de fixación.

CA2.8 Introducíronse os datos das ferramentas e os traslados de orixe.

CA2.9 Codificouse e gardouse o programa na estrutura de ficheiros xerada.

CA2.10 Identificáronse posibles causas de perda de datos no sistema de almacenamento.

CA2.11 Obtivéronse copias de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.12 Amosouse unha actitude responsable durante o mecanizado e interese pola mellora do proceso.

CA2.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.15 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.1 Estableceuse un protocolo de actuación.

CA4.2 Definíronse medios auxiliares de axuda.

CA4.3 Definíronse, realizáronse e montáronse os sistemas de suxeición das pezas que se vaian mecanizar, incluíndo fixacións de pezas non planas.

CA4.4 Verificouse que as traxectorias establecidas na maquinaria automática e semiautomática non afecten a seguridade durante o mecanizado.

CA4.5 Simulouse o programa CNC no computador, e corrixiuse o mecanizado en caso necesario.

CA4.6 Comprobouse o programa CNC na máquina mediante proba de baleiro con cota de seguridade para evitar colisións cos elementos da máquina.

CA4.7 Estableceuse un sistema de coordinación para unha manipulación múltiple.

CA4.8 Realizouse un primeiro mecanizado axustando parámetros, en caso necesario, para conseguir a peza no menor tempo posible e coa calidade
requirida.

CA4.9 Estableceuse o número de pezas que se vaian realizar e os sistemas de alimentación.

CA4.10 Realizáronse mostraxes de comprobación de calidade de pezas.

CA4.11 Corrixíronse as desviacións xurdidas durante o proceso de fabricación.

CA4.12 Determináronse os perfís adecuados a cada posto.

CA4.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.16 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

O alumnado debe:

- Coñecer as máquinas CNC, a súa estrutura, características e elementos que a conforman.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Mecanizar pezas no CNC mediante a programación en código ISO.

- Mecanizar pezas no CNC utilizando como medio de deseño e configuración o programa ALPHACAM ou outro similar.

- Configurar as ferramentas utilizadas en CNC.

- Diferenciar os elementos de seguridade.

- Coñecer as operación de mantemento operativo.

- Coñecer a utilidade dos automatismos nas lineas de producción de carpintaría e moble.

Criterios de cualificación:

PRIMEIRA PARTE DA PROBA

1. Utilización do programa CAD-CAM para configurar o mecanizado de pezas según uns requerimentos técnicos.

Débese conseguir un arquivo configurado para levar a máquina

2. Resolución de preguntas tipo test.

Constará de 10 preguntas, cada unha das cales terá un valor de 1 pto.

O apartado 1 ten un peso do 65%.

O apartado 2 ten un peso do 35%.

SEGUNDA PARTE DA PROBA

A proba consiste nun suposto práctico de mecanizado de pezas no control numérico Bermaq Euro 2000.

Para superar esta parte debesé conseguir unha peza mecanizada respectando os requerimentos técnicos solicitados, aplicando as medidas de

seguridade necesarias.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba conta de duas partes:

1. Utilización do programa CAD-CAM para configurar o mecanizado de pezas según uns requerimentos técnicos.

Débese conseguir un arquivo configurado para levar a máquina

2. Resolución de preguntas tipo test.

Constará de 10 preguntas, cada unha das cales terá un valor de 1 pto.

O alumno debe traer, un lápiz, goma, bolígrafo, un pen-drive e unha calculadora.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A proba consiste nun suposto práctico de mecanizado de pezas no control numérico Bermaq Euro 2000.

Debesé conseguir unha peza mecanizada respectando os requerimentos técnicos solicitados, aplicando as medidas de seguridade necesarias.

O alumno debe traer un Epi (botas de seguridade, luvas, gafas proctetoras, bata e protectores auditivos)
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0542 Control de almacén 02019/2020 053

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL DEL VALLE COUTO

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 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

RA2 - Almacena materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica os criterios de clasificación, colocación e control para garantir a súa conservación.

RA3 - Selecciona medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, para o que comproba as súas características e o seu
funcionamento.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seguíronse as instrucións de control e inspección dos compoñentes e os accesorios recibidos.

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

CA1.7 Controláronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios que interveñen nas técnicas de produción xusto a tempo.

CA1.8 Recibíronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios respectando as normas de seguridade e saúde laboral.

CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA2.1 Identificáronse e almacenáronse os elementos inspeccionados de xeito ordenado e accesible.

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

CA2.4 Controláronse as existencias de xeito que se sosteñan os niveis mínimos e máximos marcados, mantendo os niveis das subministracións.

CA2.5 Identificáronse os principais danos que poidan sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.

CA2.6 Manipuláronse e transportáronse os materiais e os produtos cumprindo as medidas de seguridade establecidas para a prevención de riscos laborais
e da saúde.

CA2.7 Almacenáronse e clasificáronse os materiais e os produtos atendendo a criterios de seguridade (caducidade, temperatura, toxicidade,
inflamabilidade, humidade, etc.).

CA2.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA3.1 Definiuse o transporte dos compoñentes e dos accesorios cos medios adecuados ás unidades de montaxe, segundo o documento indicativo de
necesidades de material.

CA3.2 Definiuse o transporte dos materiais de maneira que se asegure a integridade destes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.

CA4.3 Dispuxéronse elementos de protección para preservar os pedidos de posibles deterioracións.

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

CA4.5 Identificáronse os lotes con etiquetas, onde se consignou a información necesaria (número de pedido, cliente, data de carga, destino, número de
paquetes, cantidade de pezas, etc.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA5.1 Comprobouse que as materias primas, os compoñentes e os produtos expedidos sexan os establecidos.

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA5.8 Cargáronse e colocáronse os produtos cumprindo as normas de seguridade, e evitáronse riscos innecesarios.

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 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

RA2 - Almacena materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica os criterios de clasificación, colocación e control para garantir a súa conservación.

RA3 - Selecciona medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, para o que comproba as súas características e o seu
funcionamento.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seguíronse as instrucións de control e inspección dos compoñentes e os accesorios recibidos.

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

CA1.6 Identificáronse os produtos de carpintaría e moble mediante observación directa e co uso de equipamentos de medición.

CA1.7 Controláronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios que interveñen nas técnicas de produción xusto a tempo.

CA1.8 Recibíronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios respectando as normas de seguridade e saúde laboral.

CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA2.1 Identificáronse e almacenáronse os elementos inspeccionados de xeito ordenado e accesible.

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

CA2.4 Controláronse as existencias de xeito que se sosteñan os niveis mínimos e máximos marcados, mantendo os niveis das subministracións.

CA2.5 Identificáronse os principais danos que poidan sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.

CA2.6 Manipuláronse e transportáronse os materiais e os produtos cumprindo as medidas de seguridade establecidas para a prevención de riscos laborais
e da saúde.

CA2.7 Almacenáronse e clasificáronse os materiais e os produtos atendendo a criterios de seguridade (caducidade, temperatura, toxicidade,
inflamabilidade, humidade, etc.).

CA2.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA3.1 Definiuse o transporte dos compoñentes e dos accesorios cos medios adecuados ás unidades de montaxe, segundo o documento indicativo de
necesidades de material.

CA3.2 Definiuse o transporte dos materiais de maneira que se asegure a integridade destes.

CA3.3 Comprobouse que os medios de transporte estean en condicións de uso.

CA3.4 Estableceuse a colocación das mercadorías que cumpra trasladar ao lugar de instalación, e facilitouse a súa identificación e a súa manipulación.

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Dispuxéronse elementos de protección para preservar os pedidos de posibles deterioracións.

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

CA4.5 Identificáronse os lotes con etiquetas, onde se consignou a información necesaria (número de pedido, cliente, data de carga, destino, número de
paquetes, cantidade de pezas, etc.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA5.1 Comprobouse que as materias primas, os compoñentes e os produtos expedidos sexan os establecidos.

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.5 Expedíronse e cargáronse os produtos cos medios adecuados segundo as unidades de carga, volume e peso.

CA5.6 Realizouse inventario de todos os materiais existentes no almacén

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA5.8 Cargáronse e colocáronse os produtos cumprindo as normas de seguridade, e evitáronse riscos innecesarios.

CA5.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

Criterios de cualificación:

Recibir materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección e cotexo, rexistro e control.(25%)

Seleccionar medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, aplicando as normas de seguridade e saúde

laboral establecidas.(10%)

Almacenar materias primas, compoñentes e produtos  garantindo a súa conservación e manipulación, seleccionando sistemas de almacenaxe

adecuados e seguros.(30%)

Controlar e valorar as existencias de materiais e produtos empregando distintos tipos de control de stocks e métodos de valoración.(10%)

Expedir materias primas, compoñentes e produtos, aplicando procedementos rexistro e control, respetando as normas de seguridade e saúde

laboral establecidas.(25%)

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá acadar  unha valoración positiva (superior a 5 sobre 10) na valoración de cada

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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un dos criterios de cualificación aquí establecidos.

A cualificación  de cada criterio, será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada en número con dous

decimais.

A nota final total obtense de aplicar as porcentaxes establecidas ás notas obtidas na valoración de consecución de cada criterio que a compoñen e

expresase en número enteiro, redondeado á unidade máis próxima.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba  teórica, consta de 30 preguntas curtas do seguinte tipo: definicións, características dos elementos e máquinas, tarefas dos recursos

humanos e cuestións de seguridade e saude no control de almacén. Tempo estimado 90 minutos.

Instrumentos preciso: Bolígrafo.

As probas realizaranse con bolígrafo. Pódese utilizar calquera cor excepto o vermello. Non se poderá usar lápis.

4.b) Segunda parte da proba

Simulacion practica.

Consistirá nun suposto practico de recepción e almacecenaxe de productos. Nesta proba o alumno redactara os pasos a seguir documentacion

utilizada, medios de transporte e almacenaxe, sistemas de almacenaxe do taller apropiado a cada material e o sistema de codificacion de producto

e ubicación no almacén elexido.

Instrumentos necesarios: Bolígrafo.

As probas realizaranse con bolígrafo. Pódese utilizar calquera cor menos o vermello. Non se poderá usar lápis.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0542 Control de almacén 02019/2020 053

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BRAÑAS PORTO

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 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

RA2 - Almacena materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica os criterios de clasificación, colocación e control para garantir a súa conservación.

RA3 - Selecciona medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, para o que comproba as súas características e o seu
funcionamento.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seguíronse as instrucións de control e inspección dos compoñentes e os accesorios recibidos.

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

CA1.7 Controláronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios que interveñen nas técnicas de produción xusto a tempo.

CA1.8 Recibíronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios respectando as normas de seguridade e saúde laboral.

CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA2.1 Identificáronse e almacenáronse os elementos inspeccionados de xeito ordenado e accesible.

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

CA2.4 Controláronse as existencias de xeito que se sosteñan os niveis mínimos e máximos marcados, mantendo os niveis das subministracións.

CA2.5 Identificáronse os principais danos que poidan sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.

CA2.6 Manipuláronse e transportáronse os materiais e os produtos cumprindo as medidas de seguridade establecidas para a prevención de riscos laborais
e da saúde.

CA2.7 Almacenáronse e clasificáronse os materiais e os produtos atendendo a criterios de seguridade (caducidade, temperatura, toxicidade,
inflamabilidade, humidade, etc.).

CA2.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA3.1 Definiuse o transporte dos compoñentes e dos accesorios cos medios adecuados ás unidades de montaxe, segundo o documento indicativo de
necesidades de material.

CA3.2 Definiuse o transporte dos materiais de maneira que se asegure a integridade destes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.

CA4.3 Dispuxéronse elementos de protección para preservar os pedidos de posibles deterioracións.

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

CA4.5 Identificáronse os lotes con etiquetas, onde se consignou a información necesaria (número de pedido, cliente, data de carga, destino, número de
paquetes, cantidade de pezas, etc.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA5.1 Comprobouse que as materias primas, os compoñentes e os produtos expedidos sexan os establecidos.

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA5.8 Cargáronse e colocáronse os produtos cumprindo as normas de seguridade, e evitáronse riscos innecesarios.

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 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

RA2 - Almacena materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica os criterios de clasificación, colocación e control para garantir a súa conservación.

RA3 - Selecciona medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, para o que comproba as súas características e o seu
funcionamento.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seguíronse as instrucións de control e inspección dos compoñentes e os accesorios recibidos.

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

CA1.6 Identificáronse os produtos de carpintaría e moble mediante observación directa e co uso de equipamentos de medición.

CA1.7 Controláronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios que interveñen nas técnicas de produción xusto a tempo.

CA1.8 Recibíronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios respectando as normas de seguridade e saúde laboral.

CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA2.1 Identificáronse e almacenáronse os elementos inspeccionados de xeito ordenado e accesible.

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

CA2.4 Controláronse as existencias de xeito que se sosteñan os niveis mínimos e máximos marcados, mantendo os niveis das subministracións.

CA2.5 Identificáronse os principais danos que poidan sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.

CA2.6 Manipuláronse e transportáronse os materiais e os produtos cumprindo as medidas de seguridade establecidas para a prevención de riscos laborais
e da saúde.

CA2.7 Almacenáronse e clasificáronse os materiais e os produtos atendendo a criterios de seguridade (caducidade, temperatura, toxicidade,
inflamabilidade, humidade, etc.).

CA2.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA3.1 Definiuse o transporte dos compoñentes e dos accesorios cos medios adecuados ás unidades de montaxe, segundo o documento indicativo de
necesidades de material.

CA3.2 Definiuse o transporte dos materiais de maneira que se asegure a integridade destes.

CA3.3 Comprobouse que os medios de transporte estean en condicións de uso.

CA3.4 Estableceuse a colocación das mercadorías que cumpra trasladar ao lugar de instalación, e facilitouse a súa identificación e a súa manipulación.

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Dispuxéronse elementos de protección para preservar os pedidos de posibles deterioracións.

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

CA4.5 Identificáronse os lotes con etiquetas, onde se consignou a información necesaria (número de pedido, cliente, data de carga, destino, número de
paquetes, cantidade de pezas, etc.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA5.1 Comprobouse que as materias primas, os compoñentes e os produtos expedidos sexan os establecidos.

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.5 Expedíronse e cargáronse os produtos cos medios adecuados segundo as unidades de carga, volume e peso.

CA5.6 Realizouse inventario de todos os materiais existentes no almacén

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA5.8 Cargáronse e colocáronse os produtos cumprindo as normas de seguridade, e evitáronse riscos innecesarios.

CA5.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

Criterios de cualificación:

Recibir materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección e cotexo, rexistro e control.(25%)

Seleccionar medios de transporte para o traslado de materias primas, compoñentes e produtos, aplicando as normas de seguridade e saúde

laboral establecidas.(10%)

Almacenar materias primas, compoñentes e produtos  garantindo a súa conservación e manipulación, seleccionando sistemas de almacenaxe

adecuados e seguros.(30%)

Controlar e valorar as existencias de materiais e produtos empregando distintos tipos de control de stocks e métodos de valoración.(10%)

Expedir materias primas, compoñentes e produtos, aplicando procedementos rexistro e control, respetando as normas de seguridade e saúde

laboral establecidas.(25%)

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá acadar  unha valoración positiva (superior a 5 sobre 10) na valoración de cada

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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un dos criterios de cualificación aquí establecidos.

A cualificación  de cada criterio, será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada en número con dous

decimais.

A nota final total obtense de aplicar as porcentaxes establecidas ás notas obtidas na valoración de consecución de cada criterio que a compoñen e

expresase en número enteiro, redondeado á unidade máis próxima.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba, parte teórica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita teórica.

Instrumentos preciso: Bolígrafo. . Pódese utilizar calquera cor excepto o vermello. Non se poderá usar lápis.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Simulacion practica.

Na segunda parte da proba realizarase unha proba práctica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Instrumentos necesarios: Bolígrafo.

As probas realizaranse con bolígrafo. Pódese utilizar calquera cor menos o vermello. Non se poderá usar lápis.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 02019/2020 0175

MP0986_12 Desenvolvemento de produto en carpintaría 02019/2020 090

MP0986_22 Desenvolvemento de produto en moblaxe 02019/2020 085

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ MAGARIÑOS MACEIRAS

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

(MP0986_22) RA1 - Selecciona información para o desenvolvemento de moblaxe considerando tendencias e valorando factores económicos, funcionais e
estéticos.
(MP0986_12) RA1 - Selecciona información para o desenvolvemento de produtos de carpintaría, considerando tendencias e valorando factores
económicos, funcionais e estéticos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0986_12) CA1.1 Describíronse as características tipolóxicas dos principais elementos de carpintaría.

(MP0986_22) CA1.1 Recoñecéronse os principais estilos do moble e analizouse a súa evolución ao longo do tempo.

(MP0986_12) CA1.2 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais.

(MP0986_22) CA1.2 Describíronse as características tipolóxicas das principais clases de mobles.

(MP0986_22) CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais.

(MP0986_12) CA1.3 Establecéronse as relacións entre estética, calidade, custo e vida útil dos produtos de carpintaría.

(MP0986_22) CA1.4 Establecéronse as relacións entre estética, calidade, custo e período de renovación dos mobles.

(MP0986_22) CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_22) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_22) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_12) CA1.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

(MP0986_22) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_22) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0986_22) RA1 - Selecciona información para o desenvolvemento de moblaxe considerando tendencias e valorando factores económicos, funcionais e
estéticos.
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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

(MP0986_12) RA1 - Selecciona información para o desenvolvemento de produtos de carpintaría, considerando tendencias e valorando factores
económicos, funcionais e estéticos.

(MP0986_22) RA2 - Elabora propostas de desenvolvemento de mobles ilustrando posibles solucións, e xustificouse a adoptada.

(MP0986_12) RA2 - Elabora propostas de desenvolvemento de produtos de carpintaría, ilustrando posibles solucións, e xustifica a adoptada.

(MP0986_12) RA3 - Define as características e as especificacións de novos produtos de carpintaría, e xustifica a solución adoptada, aproveitando
optimamente os recursos dispoñibles para a súa fabricación.
(MP0986_22) RA3 - Define as características e as especificacións de novos mobles, e xustifica a solución adoptada, optimizando os recursos dispoñibles
para a súa fabricación.

(MP0986_22) RA4 - Xestiona a documentación de produtos de moblaxe reproducindo e arquivando memorias, orzamentos e pregos de condicións destes.

(MP0986_12) RA4 - Xestiona a documentación de produtos de carpintaría reproducindo e arquivando memorias, orzamentos e pregos de condicións
destes.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0986_12) CA1.4 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado.

(MP0986_22) CA1.5 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado.

(MP0986_12) CA1.5 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos.

(MP0986_12) CA1.6 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_22) CA1.6 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos.

(MP0986_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_22) CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_22) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_22) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_12) CA1.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

(MP0986_22) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_22) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0986_12) CA2.1 Dimensionáronse os elementos de carpintaría de acordo co espazo da instalación e cos requisitos económicos, funcionais e estéticos.

(MP0986_22) CA2.1 Dimensionáronse os mobles seguindo pautas ergonómicas, funcionais e de espazo dispoñible.

(MP0986_12) CA2.2 Seleccionáronse os materiais, as ferraxes, os sistemas de apertura e os acabamentos en función dos requisitos de deseño, uso e
aplicación.

(MP0986_22) CA2.2 Seleccionáronse materiais, ensamblaxes, ferraxes, sistemas de apertura e acabamentos en función dos requisitos de deseño, uso e
aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0986_22) CA2.3 Debuxáronse bosquexos e esbozos de mobles co nivel de detalle requirido.

(MP0986_12) CA2.3 Debuxáronse bosquexos e esbozos de produtos de carpintaría co nivel de detalle requirido.

(MP0986_12) CA2.4 Relacionáronse as solucións de produción de elementos de carpintaría coas alternativas de fabricación.

(MP0986_22) CA2.4 Relacionáronse as solucións de produción de mobles coas alternativas de fabricación.

(MP0986_22) CA2.5 Xustificouse a selección dos mobles aplicando criterios económicos, de fabricación, estéticos e funcionais.

(MP0986_12) CA2.5 Xustificouse a selección dos produtos de carpintaría aplicando criterios económicos, de fabricación, estéticos e funcionais.

(MP0986_12) CA2.6 Valorouse o uso dos materiais en relación con criterios ambientais de enerxía consumida, vida útil estimada e reciclaxe final.

(MP0986_22) CA2.6 Valorouse o uso dos materiais en relación con criterios ambientais de enerxía consumida, vida útil estimada e reciclaxe final.

(MP0986_12) CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles.

(MP0986_22) CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles.

(MP0986_12) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_12) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_12) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_12) CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_12) CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0986_12) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecolóxicos e funcionais dos materiais.

(MP0986_22) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecolóxicos e funcionais dos materiais.

(MP0986_12) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, calidade, economía e
dispoñibilidade.

(MP0986_22) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, a calidade, a economía e a
dispoñibilidade.

(MP0986_12) CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto de acordo con criterios de ergonomía, de resistencia e de funcionalidade.

(MP0986_22) CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto de acordo con criterios ergonómicos, funcionais e de resistencia.

(MP0986_22) CA3.4 Elaboráronse diagramas de proceso para cada elemento do moble, de acordo con secuencias lóxicas de fabricación.

(MP0986_12) CA3.4 Consideráronse as esixencias normativas respecto aos produtos de carpintaría (canto a dimensións, etc.).

(MP0986_22) CA3.5 Definiuse o sistema de instalación do moble, de ser o caso.

(MP0986_12) CA3.5 Elaboráronse diagramas de proceso para cada elemento do conxunto de carpintaría, de acordo con secuencias lóxicas de
fabricación.

(MP0986_22) CA3.6 Adaptáronse deseños de mobles de acordo con novos requisitos estéticos, económicos, funcionais, etc.

(MP0986_12) CA3.6 Definiuse o sistema de instalación do elemento de carpintaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0986_12) CA3.7 Adaptáronse deseños de carpintaría de acordo con novos requisitos (estéticos, económicos, funcionais, etc.).

(MP0986_22) CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación de mobles.

(MP0986_12) CA3.8 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación ou produtos de carpintaría.

(MP0986_22) CA3.8 Establecéronse os parámetros críticos das pezas de mobles para alcanzar o nivel de calidade requirido.

(MP0986_12) CA3.9 Establecéronse os parámetros críticos das pezas de carpintaría para alcanzar o nivel de calidade requirido.

(MP0986_22) CA3.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_12) CA3.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_22) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_22) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_12) CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_12) CA3.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_22) CA3.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_12) CA3.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0986_22) CA3.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0986_12) CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0986_22) CA4.1 Redactouse unha memoria con xustificación da solución escollida e que recolla a información complementaria aos planos.

(MP0986_12) CA4.1 Redactouse unha memoria con xustificación da solución escollida e que recolla a información complementaria aos planos.

(MP0986_12) CA4.2 Describíronse as operacións necesarias para a fabricación en documentos tales como follas de procesos, escandallos, etc.

(MP0986_22) CA4.2 Describíronse as operacións necesarias para a fabricación en documentos tales como follas de procesos, escandallos, etc.

(MP0986_12) CA4.3 Incorporáronse aos documentos técnicos as esixencias de calidade dos produtos de carpintaría mediante un prego de condicións.

(MP0986_22) CA4.3 Incorporáronse aos documentos técnicos as esixencias de calidade dos produtos de moblaxe mediante un prego de condicións.

(MP0986_22) CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto.

(MP0986_12) CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto.

(MP0986_22) CA4.5 Utilizáronse bases de datos informatizadas con custos medios de materiais para realizar unha aproximación do custo real de
fabricación.

(MP0986_12) CA4.5 Utilizáronse bases de datos informatizadas con custos medios de materiais para realizar unha aproximación do custo real de
fabricación.

(MP0986_22) CA4.6 Realizouse o orzamento do produto mediante a utilización de programas informáticos.

(MP0986_12) CA4.6 Realizouse o orzamento do produto mediante a utilización de programas informáticos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0986_12) CA4.7 Redactouse un prego coas condicións técnicas que implica a fabricación do produto deseñado.

(MP0986_22) CA4.7 Redactouse un prego coas condicións técnicas que implica a fabricación do produto deseñado.

(MP0986_12) CA4.8 Imprimíronse e compuxéronse ordenadamente os documentos do proxecto, e conseguiuse unha adecuada presentación.

(MP0986_22) CA4.8 Imprimíronse e compuxéronse ordenadamente os documentos do proxecto, e conseguiuse unha adecuada presentación.

(MP0986_12) CA4.9 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido.

(MP0986_22) CA4.9 Organizouse a documentación de xeito que o acceso a ela sexa doado e rápido.

(MP0986_12) CA4.10 Desenvolveuse un procedemento de codificación e actualización da información.

(MP0986_22) CA4.10 Desenvolveuse un procedemento de codificación e actualización da documentación.

(MP0986_12) CA4.11 Creáronse copias de seguridade dos todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de produtos.

(MP0986_22) CA4.11 Creáronse copias de seguridade de todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de produtos.

(MP0986_22) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_12) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0986_12) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_22) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0986_22) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_12) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0986_22) CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

(MP0986_12) CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

Criterios de cualificación:

Recoñecer, os principais estilos do moble e as características tipolóxicas das principais clases de mobles, identificáronse e caracterizár os

principais estilos e tendencias actuais.(5%)

Describir as características tipolóxicas dos principais elementos de carpintaría, Identificar e caracterizar os principais estilos dos elementos de

carpintaría asi coma as tendencias actuais. (5%).

Elaborar propostas de produtos mobles  definidos o detalle requerido, selecionando materiais e compoñentes, dimensionando os elementos que os

conforman atendendo ás premisas establecidas.(20%)

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Redactar memorias técnicas, pregos de condicións e orzamentos de fabricación e instalación de produtos mobles.(15%)

Deseñar diagramas de procesos de fabricación e instalación adecuados os recursos dispoñibles.(10%)

Elaborar propostas de produtos de carpintaría definidos o detalle requerido, selecionando materiais e compoñentes, dimensionando os elementos

que os conforman atendendo ás premisas establecidas.(20%)

Redactar memorias técnicas, pregos de condicións e orzamentos de fabricación e instalación de produtos de carpintaría.(15%)

Deseñar diagramas de procesos de fabricación e instalación adecuados os recursos dispoñibles.(10%)

Cada criterio avaliase por separado con un máximo de 10; para poder superar o módulo é preciso acadar unha puntuación igual ou superior a 5

sobre 10 en cada un dos dístintos criterios, xa que son mínimos exixibles.

A nota final total obtense de aplicar as porcentaxes establecidas ás notas obtidas na valoración de consecución de cada criterio que a compoñen e

expresase en número enteiro, redondeado á unidade máis próxima.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba teórica: Relación de cuestións sobre os distintos estilos, tipoloxías e características dos elementos de carpintaría e  do mobiliario.  Tempo

estimado 60 minutos.

Material preciso: Bolígrafo de cor non vermello.

Non está permitido o uso de lapís.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Proba Práctica: Elaborar propostas de mobles e elementos de carpintaría, definidos o detalle requerido, selecionando materiais e os

compoñentes, dimensionando os elementos que os conforman segundo as premisas establecidas. Redactar as memorias técnicas, os pregos de

condicións e  elaborar os orzamentos de fabricación e instalación dos mobles e elementos de carpintaría propostos. Deseñar os diagramas dos

procesos correspondentes para a  fabricación e instalación dos mobles e elementos de carpintaría, adecuados os recursos que se establezan.

(Tempo estimado 6 horas)

Material Preciso: Material de oficiña técnica, Recursos informáticos (aportados polo centro).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0989 Deseño de carpintaría e moble 02019/2020 0140

MP0989_13 Deseño de carpintaría 02019/2020 055

MP0989_23 Deseño de moblaxe 02019/2020 055

MP0989_33 Xestión de documentación técnica 02019/2020 030

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS GARRIDO ÁLVAREZ

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

(MP0989_13) RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e instalación de carpintaría, valorando factores económicos,
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.
(MP0989_33) RA1 - Elabora memorias e orzamentos de instalación ou fabricación de carpintaría e moble, determina a documentación e establece a súa
relación, o seu contido e as súas características.
(MP0989_23) RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e instalación moble, con valoración de factores económicos,
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_23) RA2 - Elabora documentación técnica para o amoblamento, con ilustración e xustificación das solucións adoptadas.

(MP0989_13) RA2 - Elabora documentación técnica para a fabricación ou instalación de produtos de carpintaría, con ilustración e xustificación das
solucións adoptadas.
(MP0989_33) RA2 - Xestiona a documentación de proxectos de instalación ou fabricación de carpintaría e moble reproducindo e arquivando memorias,
planos, orzamentos e pregos de condicións.
(MP0989_23) RA3 - Define procesos de instalación e de fabricación de moblaxe, planificando os traballos e aproveitando optimamente os recursos
dispoñibles.
(MP0989_13) RA3 - Define procesos de fabricación ou instalación de produtos de carpintaría, planificando os traballos e aproveitando optimamente os
recursos dispoñibles.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_33) CA1.1 Redactouse unha memoria que recolla a información complementaria aos planos e ao orzamento.

(MP0989_23) CA1.1 Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, puntos de luz, interruptores, desaugadoiros,
reixas de ventilación, saída de fumes, etc.

(MP0989_13) CA1.1 Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, puntos de luz, interruptores, desaugadoiros,
reixas de ventilación, saída de fumes, etc.

(MP0989_33) CA1.2 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.

(MP0989_13) CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporen as medicións, as demandas e as necesidades da clientela.

(MP0989_23) CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporan as medicións, as demandas e as necesidades da clientela.

(MP0989_13) CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como electrodomésticos, radiadores, etc.

(MP0989_33) CA1.3 Establecéronse os capítulos en que divide o orzamento.

(MP0989_23) CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como electrodomésticos, radiadores, etc.

(MP0989_33) CA1.4 Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos.

(MP0989_13) CA1.4 Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 dos elementos para integrar no espazo de
instalación ou fabricación.

(MP0989_23) CA1.4 Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 dos elementos para integrar no espazo de
instalación ou fabricación.

(MP0989_13) CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de moblaxe.

(MP0989_33) CA1.5 Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_33) CA1.6 Aplicáronse os impostos vixentes.

(MP0989_13) CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas en feiras do sector.

(MP0989_23) CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas en feiras do sector.

(MP0989_13) CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos produtos que se vaian instalar ou fabricar.

(MP0989_23) CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos produtos para instalar ou fabricar.

(MP0989_33) CA1.7 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de codificación establecido.

(MP0989_23) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_33) CA1.8 Preparouse a documentación destinada aos subministradores e aos instaladores.

(MP0989_13) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_33) CA1.9 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas e valorouse economicamente o seu alcance.

(MP0989_13) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0989_33) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0989_23) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_33) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_33) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse os documentos debidamente dispostos en cartafoles.

(MP0989_33) CA1.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_23) CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.

(MP0989_13) CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.

(MP0989_13) CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos e de sustentabilidade.

(MP0989_23) CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_33) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_13) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_33) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.1 Establecéronse os criterios de deseño da instalación ou da fabricación.

(MP0989_33) CA2.1 Ordenouse cada documento do proxecto.

(MP0989_13) CA2.1 Elaboráronse planos coas vistas principais (alzado, planta, perfís, detalles de construción, etc.).

(MP0989_33) CA2.2 Arquivouse seguindo a orde e a codificación establecida.

(MP0989_13) CA2.2 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas asistidos por computador, respectando a normativa
relativa ao proxecto.

(MP0989_23) CA2.2 Debuxáronse bosquexos e esbozos con distintas disposicións do moblaxe.

(MP0989_13) CA2.3 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de carpintaría en 3D.

(MP0989_23) CA2.3 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas de deseño asistido por computador, respectando a
normativa relativa ao proxecto.

(MP0989_33) CA2.3 Reproduciuse a documentación gráfica e escrita.

(MP0989_23) CA2.4 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de moblaxe en 3D.

(MP0989_13) CA2.4 Elaboráronse planos das instalacións complementarias do proxecto.

(MP0989_33) CA2.4 Dispuxéronse en cartafoles os documentos preceptivos que compoñen os proxectos.

(MP0989_33) CA2.5 Preparouse en soporte dixital unha copia fiel do proxecto disposto en cartafol.

(MP0989_13) CA2.5 Aplicáronselles texturas e cores aos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA2.5 Elaboráronse propostas de amoblamento co fin de poder elixir a alternativa máis acaída.

(MP0989_13) CA2.6 Seleccionáronse os sistemas de ferraxes e accionamentos dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA2.6 Achegáronse solucións con información que permitan tomar decisións sobre o deseño da composición.

(MP0989_33) CA2.6 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA2.7 Mellorouse e simplificouse o proceso de instalación ou de fabricación do amoblamento.

(MP0989_33) CA2.7 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA2.7 Determinouse a solución construtiva en función do tipo de elementos que haxa que cubrir e do seu accionamento.

(MP0989_23) CA2.8 Adaptouse a fabricación e a instalación de amoblamento aos recursos dispoñibles.

(MP0989_13) CA2.8 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.

(MP0989_33) CA2.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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(MP0989_33) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA2.9 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.

(MP0989_13) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_33) CA2.10 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentado debidamente dobrados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_23) CA2.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentáronse debidamente encartados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_13) CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA2.14 Demostrouse destreza na realización dos planos.

(MP0989_23) CA2.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA2.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0989_23) CA2.15 Demostrouse destreza na realización dos planos.

(MP0989_23) CA2.16 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos do amoblamento en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0989_13) CA2.16 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_23) CA2.17 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_13) CA2.17 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.18 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_13) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecoeficientes e de sustentabilidade, ergonómicos, estéticos e
funcionais dos materiais.

(MP0989_23) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, funcionais, etc., dos materiais obxecto da instalación ou da
fabricación.

(MP0989_13) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, a funcionalidade, a estética, a
economía, a calidade, a dispoñibilidade, etc.

(MP0989_23) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, a funcionalidade, a estética, a
economía, a calidade, a dispoñibilidade, etc., e especificado as súas características técnicas.

(MP0989_13) CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto, de acordo con criterios de ergonomía, de resistencia e de uso.

(MP0989_23) CA3.3 Calculáronse as dimensións finais de cada elemento e do total do conxunto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_13) CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de carpintaría, de acordo coa secuencia lóxica de instalación ou
fabricación.

(MP0989_23) CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de amoblamento, de acordo con secuencias lóxicas de instalación
ou fabricación.

(MP0989_23) CA3.5 Definiuse o sistema de fabricación ou instalación dos elementos de moblaxe.

(MP0989_13) CA3.5 Definiuse o sistema de instalación ou fabricación dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA3.6 Adaptáronse os mobles á composición do conxunto, de acordo con novos requisitos estéticos, económicos, funcionais, etc.

(MP0989_13) CA3.6 Adaptáronse deseños de carpintaría de acordo con novos requisitos estéticos, económicos, funcionais, etc.

(MP0989_13) CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de instalación ou fabricación de elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación e/ou de instalación de moblaxe.

(MP0989_13) CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para o proceso de instalación ou fabricación.

(MP0989_23) CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para a instalación ou a fabricación.

(MP0989_23) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentáronse debidamente encartadas e dispostas en cartafoles.

(MP0989_13) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse debidamente encartados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_23) CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_23) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA3.14 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0989_13) RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e instalación de carpintaría, valorando factores económicos,
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.
(MP0989_33) RA1 - Elabora memorias e orzamentos de instalación ou fabricación de carpintaría e moble, determina a documentación e establece a súa
relación, o seu contido e as súas características.
(MP0989_23) RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e instalación moble, con valoración de factores económicos,
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.
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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

(MP0989_23) RA2 - Elabora documentación técnica para o amoblamento, con ilustración e xustificación das solucións adoptadas.

(MP0989_13) RA2 - Elabora documentación técnica para a fabricación ou instalación de produtos de carpintaría, con ilustración e xustificación das
solucións adoptadas.
(MP0989_33) RA2 - Xestiona a documentación de proxectos de instalación ou fabricación de carpintaría e moble reproducindo e arquivando memorias,
planos, orzamentos e pregos de condicións.
(MP0989_23) RA3 - Define procesos de instalación e de fabricación de moblaxe, planificando os traballos e aproveitando optimamente os recursos
dispoñibles.
(MP0989_13) RA3 - Define procesos de fabricación ou instalación de produtos de carpintaría, planificando os traballos e aproveitando optimamente os
recursos dispoñibles.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_33) CA1.1 Redactouse unha memoria que recolla a información complementaria aos planos e ao orzamento.

(MP0989_23) CA1.1 Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, puntos de luz, interruptores, desaugadoiros,
reixas de ventilación, saída de fumes, etc.

(MP0989_13) CA1.1 Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, puntos de luz, interruptores, desaugadoiros,
reixas de ventilación, saída de fumes, etc.

(MP0989_33) CA1.2 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.

(MP0989_13) CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporen as medicións, as demandas e as necesidades da clientela.

(MP0989_23) CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporan as medicións, as demandas e as necesidades da clientela.

(MP0989_13) CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como electrodomésticos, radiadores, etc.

(MP0989_33) CA1.3 Establecéronse os capítulos en que divide o orzamento.

(MP0989_23) CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como electrodomésticos, radiadores, etc.

(MP0989_33) CA1.4 Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos.

(MP0989_13) CA1.4 Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 dos elementos para integrar no espazo de
instalación ou fabricación.

(MP0989_23) CA1.4 Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 dos elementos para integrar no espazo de
instalación ou fabricación.

(MP0989_13) CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de moblaxe.

(MP0989_33) CA1.5 Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais.

(MP0989_33) CA1.6 Aplicáronse os impostos vixentes.

(MP0989_13) CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas en feiras do sector.

(MP0989_23) CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas en feiras do sector.

(MP0989_13) CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos produtos que se vaian instalar ou fabricar.

(MP0989_23) CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos produtos para instalar ou fabricar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_33) CA1.7 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de codificación establecido.

(MP0989_23) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_33) CA1.8 Preparouse a documentación destinada aos subministradores e aos instaladores.

(MP0989_13) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_33) CA1.9 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas e valorouse economicamente o seu alcance.

(MP0989_13) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0989_33) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

(MP0989_23) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_33) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_33) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse os documentos debidamente dispostos en cartafoles.

(MP0989_33) CA1.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_23) CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.

(MP0989_13) CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.

(MP0989_13) CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos e de sustentabilidade.

(MP0989_23) CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_33) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_33) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.1 Establecéronse os criterios de deseño da instalación ou da fabricación.

(MP0989_33) CA2.1 Ordenouse cada documento do proxecto.
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(MP0989_13) CA2.1 Elaboráronse planos coas vistas principais (alzado, planta, perfís, detalles de construción, etc.).

(MP0989_33) CA2.2 Arquivouse seguindo a orde e a codificación establecida.

(MP0989_13) CA2.2 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas asistidos por computador, respectando a normativa
relativa ao proxecto.

(MP0989_23) CA2.2 Debuxáronse bosquexos e esbozos con distintas disposicións do moblaxe.

(MP0989_13) CA2.3 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de carpintaría en 3D.

(MP0989_23) CA2.3 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas de deseño asistido por computador, respectando a
normativa relativa ao proxecto.

(MP0989_33) CA2.3 Reproduciuse a documentación gráfica e escrita.

(MP0989_23) CA2.4 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de moblaxe en 3D.

(MP0989_13) CA2.4 Elaboráronse planos das instalacións complementarias do proxecto.

(MP0989_33) CA2.4 Dispuxéronse en cartafoles os documentos preceptivos que compoñen os proxectos.

(MP0989_33) CA2.5 Preparouse en soporte dixital unha copia fiel do proxecto disposto en cartafol.

(MP0989_13) CA2.5 Aplicáronselles texturas e cores aos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA2.5 Elaboráronse propostas de amoblamento co fin de poder elixir a alternativa máis acaída.

(MP0989_13) CA2.6 Seleccionáronse os sistemas de ferraxes e accionamentos dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA2.6 Achegáronse solucións con información que permitan tomar decisións sobre o deseño da composición.

(MP0989_33) CA2.6 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA2.7 Mellorouse e simplificouse o proceso de instalación ou de fabricación do amoblamento.

(MP0989_33) CA2.7 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA2.7 Determinouse a solución construtiva en función do tipo de elementos que haxa que cubrir e do seu accionamento.

(MP0989_23) CA2.8 Adaptouse a fabricación e a instalación de amoblamento aos recursos dispoñibles.

(MP0989_13) CA2.8 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.

(MP0989_33) CA2.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_33) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA2.9 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.

(MP0989_13) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_33) CA2.10 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentado debidamente dobrados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_23) CA2.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentáronse debidamente encartados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_13) CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA2.14 Demostrouse destreza na realización dos planos.

(MP0989_23) CA2.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA2.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0989_23) CA2.15 Demostrouse destreza na realización dos planos.

(MP0989_23) CA2.16 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos do amoblamento en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0989_13) CA2.16 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_23) CA2.17 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

(MP0989_13) CA2.17 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_23) CA2.18 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

(MP0989_13) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecoeficientes e de sustentabilidade, ergonómicos, estéticos e
funcionais dos materiais.

(MP0989_23) CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, funcionais, etc., dos materiais obxecto da instalación ou da
fabricación.

(MP0989_13) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, a funcionalidade, a estética, a
economía, a calidade, a dispoñibilidade, etc.

(MP0989_23) CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes (parafusos, ferraxes, etc.) tendo en conta as súas prestacións, a funcionalidade, a estética, a
economía, a calidade, a dispoñibilidade, etc., e especificado as súas características técnicas.

(MP0989_13) CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto, de acordo con criterios de ergonomía, de resistencia e de uso.

(MP0989_23) CA3.3 Calculáronse as dimensións finais de cada elemento e do total do conxunto.

(MP0989_13) CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de carpintaría, de acordo coa secuencia lóxica de instalación ou
fabricación.

(MP0989_23) CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de amoblamento, de acordo con secuencias lóxicas de instalación
ou fabricación.

(MP0989_23) CA3.5 Definiuse o sistema de fabricación ou instalación dos elementos de moblaxe.

(MP0989_13) CA3.5 Definiuse o sistema de instalación ou fabricación dos elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA3.6 Adaptáronse os mobles á composición do conxunto, de acordo con novos requisitos estéticos, económicos, funcionais, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0989_13) CA3.6 Adaptáronse deseños de carpintaría de acordo con novos requisitos estéticos, económicos, funcionais, etc.

(MP0989_13) CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de instalación ou fabricación de elementos de carpintaría.

(MP0989_23) CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación e/ou de instalación de moblaxe.

(MP0989_13) CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para o proceso de instalación ou fabricación.

(MP0989_23) CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para a instalación ou a fabricación.

(MP0989_23) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_13) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0989_23) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_13) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0989_23) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentáronse debidamente encartadas e dispostas en cartafoles.

(MP0989_13) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse debidamente encartados e dispostos en cartafoles.

(MP0989_23) CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_13) CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0989_23) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_13) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0989_23) CA3.14 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos.

Criterios de Cualificación:

Realizar a toma de datos e croquizar espazos a acondicionar con elementos de carpintaría e/ou elementos mobles. (10%)

Elaborar documentación gráfica para definir a fabricación de elementos de carpintaría e/ou elementos de moblaxe: esbozos, vistas diédricas,

perspectivas, explosionados e detalles constructivos empregando medios manuais e medios informáticos.(30%)

Elaborar documentación gráfica para definir a instalación de elementos de carpintaría e/ou conxuntos de mobles: esbozos, vistas diédricas,

perspectivas, explosionados e detalles constructivos empregando medios manuais. (30%)

Definir os procesos de fabricación de elementos de carpintaría e/ou moblaxe, establecendo as secuencias de traballo segundo os recursos

dispoñibles.(10%)

Definir os procesos de instalación de elementos de carpintaría e/ou moblaxe, establecendo as secuencias de traballo segundo os recursos

dispoñibles.(10%)

Xestionar a documentación de proxectos de instalación ou fabricación de carpintaría e moble reproducindo memorias, planos, orzamentos e pregos

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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de condicións.(10%)

A nota final e o resultado de sumar porcentualmente os valores obtidos sobre cada criterio, que se valoran por separado  en unha escala númerica,

de números enteiros, que vai de 0 a 100.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba Teórica:  Os contidos teóricos están incluídos na proba práctica.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Proba Práctica: Desenvolver un proxecto de deseño de elementos de carpintería e/ou elementos de moblaxe, coa fin de acondicionar un espazo

determinado,  xerar toda a documentación técnica precisa para definir a fabricació e a instalación dos produtos propostos. (Tempo estimado 6

horas)

Materiais precisos: Utiles de Medición, Material Oficiña Técnica, Medios e Recursos Informáticos (aportados polo centro).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0543 Documentación técnica 02019/2020 0140

MP0543_12 Elaboración de documentación técnica 02019/2020 090

MP0543_22 Elaboración de proxectos de fabricación 02019/2020 050

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUZ LORENZO CRESPO

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

(MP0543_22) RA1 - Selecciona procesos para a fabricación de carpintaría e moble, e xustifica a secuencia de operacións e os recursos establecidos.

(MP0543_12) RA1 - Compila información para a fabricación á medida de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre as necesidades presentadas
e as posibilidades de execución.

(MP0543_12) RA2 - Avalía solucións construtivas de fabricación, e describe a solución adoptada en función dos recursos dispoñibles.

(MP0543_22) RA2 - Valora solucións de fabricación de produtos de carpintaría e moble, e elabora orzamentos mediante a utilización de follas de cálculo.

(MP0543_12) RA3 - Elabora documentación gráfica de conxuntos para a fabricación de carpintaría e moble utilizando aplicacións de deseño asistido por
computador, en dúas e tres dimensións.
(MP0543_22) RA3 - Elabora documentación de proxectos de fabricación de carpintaría e moble, e redacta memorias descritivas, utilizando ferramentas
informáticas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_22) CA1.1 Recoñecéronse os procedementos de fabricación que interveñen en carpintaría e moble.

(MP0543_12) CA1.1 Compilouse e analizouse a documentación técnica existente do espazo onde vaia localizar o produto requirido.

(MP0543_22) CA1.2 Relacionáronse os principais procedementos de mecanizado, montaxe e acabamento coas operacións necesarias para os levar a
cabo.

(MP0543_12) CA1.2 Identificáronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos (electricidade, fontanaría, etc.).

(MP0543_12) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a toma de datos.

(MP0543_22) CA1.3 Estableceuse a secuencia das operacións que cumpra realizar.

(MP0543_12) CA1.4 Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos.

(MP0543_22) CA1.4 Asignouse a maquinaria necesaria para cada operación.

(MP0543_22) CA1.5 Fíxose a distribución temporal das operacións para a elaboración do conxunto.

(MP0543_12) CA1.5 Realizouse un esbozo do lugar onde se vaia localizar o produto requirido, e anotáronse con precisión os datos salientables.

(MP0543_12) CA1.6 Elaboráronse planos a escala do espazo onde se vaia localizar o produto requirido.

(MP0543_22) CA1.6 Relacionáronse os aspectos de seguridade e hixiene co proceso.

(MP0543_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA1.7 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a selección dos procesos.

(MP0543_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_22) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0543_12) CA1.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_22) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0543_12) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_22) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA1.12 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_12) CA1.13 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e
comprensión do debuxo.

(MP0543_12) CA2.1 Caracterizáronse os procesos de fabricación que interveñen nun produto.

(MP0543_22) CA2.1 Manexáronse e interpretáronse tarifas.

(MP0543_12) CA2.2 Consideráronse as máquinas, os equipamentos e as ferramentas principais para levar a cabo os procesos de fabricación.

(MP0543_22) CA2.2 Realizáronse medicións estimando o desperdicio segundo os materiais.

(MP0543_12) CA2.3 Comprobáronse os elementos de fabricación estandarizados.

(MP0543_22) CA2.3 Calculáronse os custos fixos de fabricación.

(MP0543_12) CA2.4 Valorouse a oportunidade de subcontratar procesos.

(MP0543_22) CA2.4 Calculáronse os custos variables de fabricación.

(MP0543_12) CA2.5 Tívose en conta a serie de fabricación.

(MP0543_22) CA2.5 Consideráronse as marxes comerciais.

(MP0543_12) CA2.6 Elixiuse unha solución que reduza o uso de materiais que xeren residuos perigosos.

(MP0543_22) CA2.6 Utilizouse un programa informático para a elaboración de orzamentos.

(MP0543_12) CA2.7 Elixiuse unha solución con criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0543_22) CA2.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA2.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA2.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0543_12) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_22) CA2.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_22) CA2.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0543_12) CA3.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis adecuado para representar o conxunto, dependendo da información que se
queira amosar.

(MP0543_22) CA3.1 Definiuse o obxecto do proxecto.

(MP0543_22) CA3.2 Valoráronse os antecedentes.

(MP0543_12) CA3.2 Obtivéronse perspectivas do espazo da fabricación empregando programas de deseño asistido por computador.

(MP0543_12) CA3.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra representar.

(MP0543_22) CA3.3 Xustificouse a solución proposta.

(MP0543_22) CA3.4 Valoráronse os criterios de xestión sustentable dos recursos.

(MP0543_12) CA3.4 Representáronse vistas do conxunto ou subconxunto necesarias para a montaxe.

(MP0543_12) CA3.5 Representáronse os detalles identificando a súa escala e a posición no conxunto.

(MP0543_22) CA3.5 Indicáronse as características básicas e as calidades dos materiais que se vaian utilizar.

(MP0543_12) CA3.6 Representáronse despezamentos do conxunto.

(MP0543_22) CA3.6 Definiuse o tipo de acabamento que cumpra realizar.

(MP0543_12) CA3.7 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0543_22) CA3.7 Indicáronse as normas de seguridade e hixiene ligadas á fabricación do obxecto proxectado.

(MP0543_12) CA3.8 Imprimíronse e pregáronse os planos de acordo coas normas de representación gráfica.

(MP0543_22) CA3.8 Elaboráronse documentos utilizando ferramentas informáticas.

(MP0543_12) CA3.9 Utilizáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0543_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_12) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0543_12) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0543_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_22) CA3.14 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_12) CA3.14 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_12) CA3.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0543_22) CA3.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e
comprensión do debuxo.

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

(MP0543_22) RA1 - Selecciona procesos para a fabricación de carpintaría e moble, e xustifica a secuencia de operacións e os recursos establecidos.

(MP0543_12) RA1 - Compila información para a fabricación á medida de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre as necesidades presentadas
e as posibilidades de execución.

(MP0543_12) RA2 - Avalía solucións construtivas de fabricación, e describe a solución adoptada en función dos recursos dispoñibles.

(MP0543_22) RA2 - Valora solucións de fabricación de produtos de carpintaría e moble, e elabora orzamentos mediante a utilización de follas de cálculo.

(MP0543_12) RA3 - Elabora documentación gráfica de conxuntos para a fabricación de carpintaría e moble utilizando aplicacións de deseño asistido por
computador, en dúas e tres dimensións.
(MP0543_22) RA3 - Elabora documentación de proxectos de fabricación de carpintaría e moble, e redacta memorias descritivas, utilizando ferramentas
informáticas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_22) CA1.1 Recoñecéronse os procedementos de fabricación que interveñen en carpintaría e moble.

(MP0543_12) CA1.1 Compilouse e analizouse a documentación técnica existente do espazo onde vaia localizar o produto requirido.

(MP0543_22) CA1.2 Relacionáronse os principais procedementos de mecanizado, montaxe e acabamento coas operacións necesarias para os levar a
cabo.

(MP0543_12) CA1.2 Identificáronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos (electricidade, fontanaría, etc.).

(MP0543_12) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a toma de datos.

(MP0543_22) CA1.3 Estableceuse a secuencia das operacións que cumpra realizar.

(MP0543_12) CA1.4 Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos.

(MP0543_22) CA1.4 Asignouse a maquinaria necesaria para cada operación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_22) CA1.5 Fíxose a distribución temporal das operacións para a elaboración do conxunto.

(MP0543_12) CA1.5 Realizouse un esbozo do lugar onde se vaia localizar o produto requirido, e anotáronse con precisión os datos salientables.

(MP0543_12) CA1.6 Elaboráronse planos a escala do espazo onde se vaia localizar o produto requirido.

(MP0543_22) CA1.6 Relacionáronse os aspectos de seguridade e hixiene co proceso.

(MP0543_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA1.7 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a selección dos procesos.

(MP0543_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_22) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0543_12) CA1.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_22) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0543_12) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_22) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA1.12 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_12) CA1.13 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e
comprensión do debuxo.

(MP0543_12) CA2.1 Caracterizáronse os procesos de fabricación que interveñen nun produto.

(MP0543_22) CA2.1 Manexáronse e interpretáronse tarifas.

(MP0543_12) CA2.2 Consideráronse as máquinas, os equipamentos e as ferramentas principais para levar a cabo os procesos de fabricación.

(MP0543_22) CA2.2 Realizáronse medicións estimando o desperdicio segundo os materiais.

(MP0543_12) CA2.3 Comprobáronse os elementos de fabricación estandarizados.

(MP0543_22) CA2.3 Calculáronse os custos fixos de fabricación.

(MP0543_12) CA2.4 Valorouse a oportunidade de subcontratar procesos.

(MP0543_22) CA2.4 Calculáronse os custos variables de fabricación.

(MP0543_12) CA2.5 Tívose en conta a serie de fabricación.

(MP0543_22) CA2.5 Consideráronse as marxes comerciais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_12) CA2.6 Elixiuse unha solución que reduza o uso de materiais que xeren residuos perigosos.

(MP0543_22) CA2.6 Utilizouse un programa informático para a elaboración de orzamentos.

(MP0543_12) CA2.7 Elixiuse unha solución con criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0543_22) CA2.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA2.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA2.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0543_12) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0543_22) CA2.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_22) CA2.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0543_12) CA3.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis adecuado para representar o conxunto, dependendo da información que se
queira amosar.

(MP0543_22) CA3.1 Definiuse o obxecto do proxecto.

(MP0543_22) CA3.2 Valoráronse os antecedentes.

(MP0543_12) CA3.2 Obtivéronse perspectivas do espazo da fabricación empregando programas de deseño asistido por computador.

(MP0543_12) CA3.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra representar.

(MP0543_22) CA3.3 Xustificouse a solución proposta.

(MP0543_22) CA3.4 Valoráronse os criterios de xestión sustentable dos recursos.

(MP0543_12) CA3.4 Representáronse vistas do conxunto ou subconxunto necesarias para a montaxe.

(MP0543_12) CA3.5 Representáronse os detalles identificando a súa escala e a posición no conxunto.

(MP0543_22) CA3.5 Indicáronse as características básicas e as calidades dos materiais que se vaian utilizar.

(MP0543_12) CA3.6 Representáronse despezamentos do conxunto.

(MP0543_22) CA3.6 Definiuse o tipo de acabamento que cumpra realizar.

(MP0543_12) CA3.7 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0543_22) CA3.7 Indicáronse as normas de seguridade e hixiene ligadas á fabricación do obxecto proxectado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0543_12) CA3.8 Imprimíronse e pregáronse os planos de acordo coas normas de representación gráfica.

(MP0543_22) CA3.8 Elaboráronse documentos utilizando ferramentas informáticas.

(MP0543_12) CA3.9 Utilizáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0543_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_12) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0543_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_12) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0543_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0543_12) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0543_12) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0543_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0543_22) CA3.14 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_12) CA3.14 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0543_12) CA3.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0543_22) CA3.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e
comprensión do debuxo.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D para a

definición de soluciones construtivas e documentación técnica.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador 3D, para a

definición de soluciones construtivas e documentación técnica.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Na primeira parte da proba realizarase unha proba teórica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os instrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.b) Segunda parte da proba

Na segunda parte da proba realizarase unha proba práctica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os insttrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D e 3D.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, listas de materiais, porcesos de fabricaciónh, pregos de condicións, medicións,

valoracións e presupostos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 02019/2020 0213

MP0983_12 Operacións de fabricación en carpintaría e moble 02019/2020 0172

MP0983_22 Operacións de acabamento 02019/2020 041

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ JORGE ALVARIÑAS VILLAVERDE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0983_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, relacionando as súas prestacións co resultado estético e funcional que se queira obter.

(MP0983_22) RA1 - Aplica produtos de tintura e de acabamento con medios manuais e mecánicos, e verifica que o resultado obtido se responda co
demandado.

(MP0983_12) RA2 - Selecciona materiais para a fabricación de carpintaría e mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0983_22) RA2 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as
medidas máis habituais que se presenten na súa actividade profesional.

(MP0983_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe interpretando documentación gráfica e aplicando técnicas de medición e trazado.

(MP0983_12) RA4 - Prepara máquinas portátiles e convencionais para a fabricación de elementos de madeira e derivados, realizando operacións de posta
a punto e mantemento.

(MP0983_12) RA5 - Obtén pezas realizando operacións de mecanizado, e verifica a calidade do produto.

(MP0983_12) RA6 - Compón conxuntos de carpintaría e amoblamento interpretando documentación técnica, montando subconxuntos e axustando os seus
elementos.
(MP0983_12) RA7 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as
medidas máis habituais que se presentan na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0983_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxes e unións utilizadas en carpintaría e moble.

(MP0983_22) CA1.1 Realizouse a preparación de superficies para a aplicación dos acabamentos.

(MP0983_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0983_22) CA1.2 Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade e proporcionalidade especificada na ficha do produto.

(MP0983_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe ou unión.

(MP0983_22) CA1.3 Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación.

(MP0983_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da solución construtiva elixida.

(MP0983_22) CA1.4 Preparáronse produtos na cantidade adecuada á superficie que se aplique e ao lugar onde vaian destinados.

(MP0983_22) CA1.5 Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas e respectando as normas de saúde laboral.

(MP0983_12) CA1.5 Propuxéronse solucións construtivas alternativas á ensamblaxe ou a unión.

(MP0983_22) CA1.6 Comprobouse que as superficies de aplicación estean en condicións para a aplicación.

(MP0983_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe ou da unión, relacionando as posibles solucións.

(MP0983_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_22) CA1.7 Realizáronse acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados, con medios manuais e mecánicos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0983_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_22) CA1.8 Analizouse a conveniencia de usar produtos respectuosos co ambiente.

(MP0983_22) CA1.9 Aplicáronse os produtos de acabamento segundo as especificacións do proxecto.

(MP0983_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA1.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA1.10 Realizouse a aplicación con utensilios e equipamentos de aplicación manuais e mecánicos, de xeito que se obteña o resultado
esperado.

(MP0983_22) CA1.11 Realizouse a aplicación axustándose á xeometría das pezas.

(MP0983_12) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_22) CA1.12 Reguláronse os parámetros das máquinas segundo as características do soporte e o material aplicado.

(MP0983_22) CA1.13 Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos.

(MP0983_22) CA1.14 Realizáronse labores de limpeza en utensilios e equipamentos de aplicación de acabamentos, utilizando os produtos adecuados.

(MP0983_22) CA1.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_22) CA1.17 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_22) CA1.18 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_22) CA1.19 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA1.20 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA2.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0983_22) CA2.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0983_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0983_22) CA2.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0983_12) CA2.3 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan a súa utilización.

(MP0983_22) CA2.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA2.4 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se pretenda obter.

(MP0983_22) CA2.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0983_22) CA2.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0983_12) CA2.6 Optimizouse o consumo de material en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian mecanizar.

(MP0983_22) CA2.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

(MP0983_12) CA2.7 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que se pretendan desenvolver, mediante a interpretación da documentación
técnica.

(MP0983_22) CA2.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_22) CA2.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0983_12) CA2.8 Seleccionouse o material base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA2.9 Trazouse o patrón, considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios
de aproveitamento do material, etc.).

(MP0983_22) CA2.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de elementos de madeira e derivados.

(MP0983_12) CA2.10 Identificáronse os tipos de adhesivos usados en carpintaría e moble.

(MP0983_22) CA2.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0983_12) CA2.11 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se pretenda mecanizar e do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0983_22) CA2.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_22) CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_22) CA2.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_22) CA2.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA2.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA2.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA2.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se pretendan obter, a partir da documentación técnica.

(MP0983_12) CA3.2 Elaboráronse patróns para pezas curvas ou pezas sen escuadría perfecta.

(MP0983_12) CA3.3 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0983_12) CA3.4 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (disposición no conxunto, caras visibles, defectos,
etc.).

(MP0983_12) CA3.5 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0983_12) CA3.6 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0983_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA3.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA4.1 Equipáronse as máquinas coas ferramentas de corte segundo perfís e esixencias de mecanizado.

(MP0983_12) CA4.2 Identificouse a maquinaria (portátil e convencional) empregada en carpintaría e moble.

(MP0983_12) CA4.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas describindo a súa función.

(MP0983_12) CA4.4 Reguláronse parámetros de posta a punto das máquinas.

(MP0983_12) CA4.5 Organizouse o transporte dos materiais en distintas zonas de mecanizado.

(MP0983_12) CA4.6 Instaláronse os elementos de seguridade e alimentación nas máquinas e nos equipamentos.

(MP0983_12) CA4.7 Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para iniciar as operacións de mecanizado.

(MP0983_12) CA4.8 Aplicáronse as recomendacións de fábrica nos procesos de mantemento de máquinas e equipamentos de fabricación.

(MP0983_12) CA4.9 Realizáronse labores de mantemento e limpeza en máquinas e equipamentos, utilizando os produtos adecuados.

(MP0983_12) CA4.10 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.

(MP0983_12) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA4.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA5.1 Comprobouse o estado das ferramentas, e os axustes das máquinas e dos equipamentos de protección.

(MP0983_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as máquinas en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual adecuados ás operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA5.4 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e a técnica de utilización.

(MP0983_12) CA5.5 Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e comprobáronse as medidas de seguridade.

(MP0983_12) CA5.6 Realizouse a posta en marcha da máquina secuenciando o protocolo establecido.

(MP0983_12) CA5.7 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).
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(MP0983_12) CA5.8 Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.).

(MP0983_12) CA5.9 Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o mínimo posible.

(MP0983_12) CA5.10 Verificouse a calidade do produto elaborado, realizando as comprobacións requiridas, e aplicáronse, de ser o caso, as medidas
correctoras establecidas.

(MP0983_12) CA5.11 Comprobouse que a ergonomía adoptada sexa a adecuada para evitar lesións ou doenzas.

(MP0983_12) CA5.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA5.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA5.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA5.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA5.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA6.1 Dispuxéronse os elementos de carpintaría e amoblamento respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na
documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.2 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0983_12) CA6.3 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

(MP0983_12) CA6.4 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e á presión necesaria, realizando as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

(MP0983_12) CA6.5 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes adecuadas.

(MP0983_12) CA6.6 Ensambláronse os elementos de carpintaría e amoblamento respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.7 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados funcionen correctamente.

(MP0983_12) CA6.8 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0983_12) CA6.9 Cubriuse o formulario de control de calidade.

(MP0983_12) CA6.10 Prestouse especial atención á seguridade durante as fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0983_12) CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA6.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA6.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0983_12) CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0983_12) CA7.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.
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(MP0983_12) CA7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.

(MP0983_12) CA7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

(MP0983_12) CA7.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e de residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_12) CA7.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0983_12) CA7.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de elementos de madeira e derivados.

(MP0983_12) CA7.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0983_12) CA7.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA7.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA7.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA7.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

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

(MP0983_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, relacionando as súas prestacións co resultado estético e funcional que se queira obter.

(MP0983_22) RA1 - Aplica produtos de tintura e de acabamento con medios manuais e mecánicos, e verifica que o resultado obtido se responda co
demandado.

(MP0983_12) RA2 - Selecciona materiais para a fabricación de carpintaría e mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0983_22) RA2 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as
medidas máis habituais que se presenten na súa actividade profesional.

(MP0983_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe interpretando documentación gráfica e aplicando técnicas de medición e trazado.

(MP0983_12) RA4 - Prepara máquinas portátiles e convencionais para a fabricación de elementos de madeira e derivados, realizando operacións de posta
a punto e mantemento.

(MP0983_12) RA5 - Obtén pezas realizando operacións de mecanizado, e verifica a calidade do produto.

(MP0983_12) RA6 - Compón conxuntos de carpintaría e amoblamento interpretando documentación técnica, montando subconxuntos e axustando os seus
elementos.
(MP0983_12) RA7 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as
medidas máis habituais que se presentan na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0983_22) CA1.1 Realizouse a preparación de superficies para a aplicación dos acabamentos.

(MP0983_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxes e unións utilizadas en carpintaría e moble.
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(MP0983_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0983_22) CA1.2 Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade e proporcionalidade especificada na ficha do produto.

(MP0983_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe ou unión.

(MP0983_22) CA1.3 Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación.

(MP0983_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da solución construtiva elixida.

(MP0983_22) CA1.4 Preparáronse produtos na cantidade adecuada á superficie que se aplique e ao lugar onde vaian destinados.

(MP0983_12) CA1.5 Propuxéronse solucións construtivas alternativas á ensamblaxe ou a unión.

(MP0983_22) CA1.5 Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas e respectando as normas de saúde laboral.

(MP0983_22) CA1.6 Comprobouse que as superficies de aplicación estean en condicións para a aplicación.

(MP0983_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe ou da unión, relacionando as posibles solucións.

(MP0983_22) CA1.7 Realizáronse acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados, con medios manuais e mecánicos.

(MP0983_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_22) CA1.8 Analizouse a conveniencia de usar produtos respectuosos co ambiente.

(MP0983_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_22) CA1.9 Aplicáronse os produtos de acabamento segundo as especificacións do proxecto.

(MP0983_12) CA1.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA1.10 Realizouse a aplicación con utensilios e equipamentos de aplicación manuais e mecánicos, de xeito que se obteña o resultado
esperado.

(MP0983_22) CA1.11 Realizouse a aplicación axustándose á xeometría das pezas.

(MP0983_12) CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_22) CA1.12 Reguláronse os parámetros das máquinas segundo as características do soporte e o material aplicado.

(MP0983_22) CA1.13 Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos.

(MP0983_22) CA1.14 Realizáronse labores de limpeza en utensilios e equipamentos de aplicación de acabamentos, utilizando os produtos adecuados.

(MP0983_22) CA1.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_22) CA1.17 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_22) CA1.18 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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(MP0983_22) CA1.19 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA1.20 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA2.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0983_22) CA2.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0983_22) CA2.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0983_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0983_12) CA2.3 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan a súa utilización.

(MP0983_22) CA2.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA2.4 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se pretenda obter.

(MP0983_22) CA2.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0983_22) CA2.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.

(MP0983_22) CA2.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

(MP0983_12) CA2.6 Optimizouse o consumo de material en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian mecanizar.

(MP0983_22) CA2.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_12) CA2.7 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que se pretendan desenvolver, mediante a interpretación da documentación
técnica.

(MP0983_22) CA2.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0983_12) CA2.8 Seleccionouse o material base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA2.9 Trazouse o patrón, considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios
de aproveitamento do material, etc.).

(MP0983_22) CA2.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de elementos de madeira e derivados.

(MP0983_12) CA2.10 Identificáronse os tipos de adhesivos usados en carpintaría e moble.

(MP0983_22) CA2.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0983_12) CA2.11 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se pretenda mecanizar e do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0983_22) CA2.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_22) CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.
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(MP0983_22) CA2.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_22) CA2.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA2.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_22) CA2.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA2.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se pretendan obter, a partir da documentación técnica.

(MP0983_12) CA3.2 Elaboráronse patróns para pezas curvas ou pezas sen escuadría perfecta.

(MP0983_12) CA3.3 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0983_12) CA3.4 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (disposición no conxunto, caras visibles, defectos,
etc.).

(MP0983_12) CA3.5 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0983_12) CA3.6 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.

(MP0983_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA3.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA3.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA4.2 Identificouse a maquinaria (portátil e convencional) empregada en carpintaría e moble.

(MP0983_12) CA4.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas describindo a súa función.

(MP0983_12) CA4.4 Reguláronse parámetros de posta a punto das máquinas.

(MP0983_12) CA4.5 Organizouse o transporte dos materiais en distintas zonas de mecanizado.

(MP0983_12) CA4.6 Instaláronse os elementos de seguridade e alimentación nas máquinas e nos equipamentos.

(MP0983_12) CA4.7 Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para iniciar as operacións de mecanizado.

(MP0983_12) CA4.8 Aplicáronse as recomendacións de fábrica nos procesos de mantemento de máquinas e equipamentos de fabricación.

(MP0983_12) CA4.9 Realizáronse labores de mantemento e limpeza en máquinas e equipamentos, utilizando os produtos adecuados.

(MP0983_12) CA4.10 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.

(MP0983_12) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.
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(MP0983_12) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA4.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA5.1 Comprobouse o estado das ferramentas, e os axustes das máquinas e dos equipamentos de protección.

(MP0983_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as máquinas en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual adecuados ás operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0983_12) CA5.4 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e a técnica de utilización.

(MP0983_12) CA5.5 Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e comprobáronse as medidas de seguridade.

(MP0983_12) CA5.6 Realizouse a posta en marcha da máquina secuenciando o protocolo establecido.

(MP0983_12) CA5.7 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).

(MP0983_12) CA5.8 Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.).

(MP0983_12) CA5.9 Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o mínimo posible.

(MP0983_12) CA5.10 Verificouse a calidade do produto elaborado, realizando as comprobacións requiridas, e aplicáronse, de ser o caso, as medidas
correctoras establecidas.

(MP0983_12) CA5.11 Comprobouse que a ergonomía adoptada sexa a adecuada para evitar lesións ou doenzas.

(MP0983_12) CA5.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA5.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA5.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA5.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA5.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA6.1 Dispuxéronse os elementos de carpintaría e amoblamento respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na
documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.2 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0983_12) CA6.3 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

(MP0983_12) CA6.4 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e á presión necesaria, realizando as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

(MP0983_12) CA6.5 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes adecuadas.

(MP0983_12) CA6.6 Ensambláronse os elementos de carpintaría e amoblamento respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.7 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados funcionen correctamente.
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(MP0983_12) CA6.8 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0983_12) CA6.9 Cubriuse o formulario de control de calidade.

(MP0983_12) CA6.10 Prestouse especial atención á seguridade durante as fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0983_12) CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA6.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA6.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación técnica.

(MP0983_12) CA6.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0983_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0983_12) CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0983_12) CA7.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0983_12) CA7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.

(MP0983_12) CA7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

(MP0983_12) CA7.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e de residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

(MP0983_12) CA7.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0983_12) CA7.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de elementos de madeira e derivados.

(MP0983_12) CA7.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0983_12) CA7.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0983_12) CA7.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0983_12) CA7.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0983_12) CA7.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

(MP0983_12) CA7.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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mínimos exixibles

Identificación de sistemas de ensamblaxe e unión.

Identificación e selección de materias primas.

Identificación de ferramentas e utensilios de taller.

Asignación de recursos materiais.

Parámetros de operación.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

Elección das materias primas.

Mecanizado con ferramentas manuais e máquinas convencionais.

Composición de conxuntos de carpintaría

Criterios de cualificación

A proba se divide nunha parte teórica e outra práctica.

O aspirante deberá acadar como mínimo unha nota de cinco en cada unha das partes, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima.

Parte teórica

O exame constará de 20 preguntas (a valoración máxima de cada pregunta será 0.5) e para acadar unha avaliación positiva hai que igualar ou

superar unha nota de 5 sobre unha valoración total de 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio de fabricación de carpinteria ou moble partires da documentación técnica proporcionada.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba hai que igualar ou superar unha nota de 5.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Parte teórica

O exame constará de 20 preguntas (a valoración máxima de cada pregunta será 0.5) e para acadar unha avaliación positiva hai que igualar ou

superar unha nota de 5 sobre unha valoración total de 10.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Deberase desenvolver un exercicio de fabricación de carpinteria ou moble partires da documentación técnica proporcionada.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba hai que igualar ou superar unha nota de 5.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0780 Instalación de carpintaría 02019/2020 0210

MP0780_44 Revestimento de paramentos verticais 02019/2020 052

MP0780_34 Colocación de sollados 02019/2020 053

MP0780_14 Instalación de portas e ventás 02019/2020 053

MP0780_24 Instalación de vestidores e armarios encaixados 02019/2020 052

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

Profesorado asignado ao módulo VICENTE CORTIZO BLANCO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
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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

(MP0780_34) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_44) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_14) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_24) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0780_44) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_14) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_34) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_24) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_24) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_34) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_14) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_44) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_14) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_34) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_44) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_24) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_24) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_34) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_14) CA1.3 Realizáronse as medicións e as comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_44) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_14) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_34) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_44) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_24) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_34) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_44) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_24) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_14) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_44) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_34) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_14) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_24) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_24) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_14) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_34) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_44) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_14) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que cumpra instalar e a ferramenta.

(MP0780_44) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra, prevendo as condicións ambientais, para o material que se vaia instalar e a
ferramenta.

(MP0780_34) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que se vaia instalar e a ferramenta.

(MP0780_24) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que se vaia instalar e a ferramenta.

(MP0780_14) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_44) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela para a súa colocación.

(MP0780_24) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_34) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_44) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_44) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_24) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_14) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_24) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_34) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_44) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_14) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_34) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_44) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_24) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_14) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_14) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_44) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_34) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_24) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_44) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_14) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_34) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_24) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_34) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_24) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_14) CA2.6 Manipulouse e embalouse correctamente.

(MP0780_44) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_34) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_44) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_24) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_14) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_14) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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

(MP0780_34) RA3 - Coloca sollados de madeira e derivados, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación
segundo os condicionantes da instalación.

(MP0780_24) RA3 - Instala vestidores e armarios encaixados fixando compoñentes e regulando ferraxes.

(MP0780_14) RA3 - Instala portas e ventás fixándoas aos paramentos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

(MP0780_44) RA3 - Reviste paramentos verticais, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación segundo os
condicionantes de instalación.
(MP0780_34) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_44) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_14) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_24) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_14) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_34) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_44) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_24) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA3.1 Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación.

(MP0780_34) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos das paredes e os niveis de chan (niveis de referencia principais).

(MP0780_44) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos e a planimetría das paredes obxecto de recubrimento.

(MP0780_24) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ocos e os niveis de chan e paredes.

(MP0780_14) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_34) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_44) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_24) CA3.2 Recibíronse todos os compoñentes que haxa que instalar.

(MP0780_14) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, en caso necesario.

(MP0780_24) CA3.3 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_34) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_44) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_14) CA3.4 Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación.

(MP0780_24) CA3.4 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_34) CA3.4 Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar.

(MP0780_44) CA3.4 Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar.

(MP0780_44) CA3.5 Preparouse a superficie, en función do tipo de instalación que haxa que realizar.

(MP0780_24) CA3.5 Determináronse as fases de montaxe en función da instalación.

(MP0780_34) CA3.5 Preparouse a superficie en función do tipo de instalación que se vaia realizar.

(MP0780_14) CA3.5 Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da documentación técnica.

(MP0780_34) CA3.6 Fíxose a implantación da instalación tendo en conta criterios económicos e funcionais.

(MP0780_44) CA3.6 Fíxose a implantación da instalación tendo en conta criterios económicos e funcionais.

(MP0780_24) CA3.6 Panelouse a parede soporte segundo requira a composición.

(MP0780_14) CA3.6 Instaláronse as portas e as ventás seguindo as especificacións de fábrica e o tipo de instalación.

(MP0780_24) CA3.7 Instaláronse e niveláronse os elementos estruturais e os módulos na orde establecida.

(MP0780_44) CA3.7 Instalouse o revestimento empregando as ferramentas e as ferraxes adecuadas ao tipo de instalación.

(MP0780_34) CA3.7 Dispuxéronse as táboas ou taboíñas na posición axeitada por motivos estéticos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA3.7 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (premedores eléctricos, etc.).

(MP0780_24) CA3.8 Axustáronse os elementos móbiles (accesorios, e frontes de portas e caixóns).

(MP0780_34) CA3.8 Instalouse o sollado empregando as ferramentas e as ferraxes adecuados ao tipo de instalación.

(MP0780_44) CA3.8 Mantívose a horizontalidade dos elementos ou o ángulo establecido no proxecto de instalación.

(MP0780_14) CA3.8 Rematouse a instalación (tapaxuntas, picaportes, etc.) segundo as especificacións do proxecto.

(MP0780_34) CA3.9 Prevíronse xuntas de dilatación en función de distintos parámetros (tipo de material, tipo e tamaño de instalación, etc.).

(MP0780_24) CA3.9 Instaláronse as ferraxes (gravateiros, zapateiros e colgadoiros abatibles, etc.) e comprobouse o seu funcionamento.

(MP0780_44) CA3.9 Instaláronse os remates tendo en conta os movementos previstos da instalación (dilatación e contracción).

(MP0780_14) CA3.9 Instaláronse os elementos móbiles (follas) e reguláronse de acordo coas indicacións do proxecto.

(MP0780_14) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA3.10 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (rexistros de luz e auga, etc.).

(MP0780_34) CA3.10 Dispuxéronse os elementos complementarios especificados na documentación técnica (zócolo, rexistros de luz e de auga, etc.).

(MP0780_24) CA3.10 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (premedores eléctricos, rexistros luz e auga etc.).

(MP0780_14) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA3.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_24) CA3.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA3.11 Usáronse sistemas de ferraxes que permitan o acceso de rexistros.

(MP0780_14) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA3.12 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_34) CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA3.13 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA3.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_44) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_14) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_24) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_14) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_34) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_44) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque e masillas, etc.).

(MP0780_44) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_24) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_14) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_34) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_34) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_44) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_24) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_14) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_34) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_44) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete e espátulas, etc.).

(MP0780_24) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_14) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_34) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_44) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_24) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_14) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_44) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_14) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_24) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_34) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_14) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_44) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_34) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_24) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_24) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_34) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_14) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_14) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_44) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_24) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_14) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_44) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_24) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_34) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_14) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_44) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_24) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_34) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_14) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.
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(MP0780_34) CA5.4 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.

(MP0780_44) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (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.

(MP0780_24) CA5.4 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.

(MP0780_14) CA5.4 Describíronse e relacionáronse 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.

(MP0780_34) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_44) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_14) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_24) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_34) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_24) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_14) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_44) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_34) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_14) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_24) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_44) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_24) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_14) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_34) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_44) CA5.8 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_14) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_34) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_44) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_24) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_34) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

Todos os CA que aparecen e que se recollen nesta programación considéranse mínimos exixibles para unha avaliación positiva.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para alcanzar a avaliación positiva, cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba, como mínimo cun cinco.

A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima.

Valoración de cada unha das probas:

A valoración será de 2,5 puntos, para cada apartado(a, b, c, d) de cada proba, dun total 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 proba consistirá na realización dun proxecto dado, relacionado con calquera das catro unidades formativas constitutivas do curriculum.

Os datos que se han de elaborar son os seguintes:

a) Realizar os debuxos necesarios para levar a cabo o proxecto(vistas, seccións, etc.).

b) Determinar os materiais necesarios para o desenvolvemento do exercicio(madeiras, taboleiros, ferraxes, etc.)

c) Definir a orde correcta das operacións a seguir, para o desenvolvemento do exercicio.

d) Determinar os acabados máis adecuados ao tipo de proxecto.

Materiais ou elementos necesarios para a realización do exercicio: Os instrumentos de debuxo habituais, ou calquera programa informático de

debuxo.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A proba consistirá na realización práctica do exercicio proposto e desenvolvido na primeira parte.

Os parámetros a valorar son os seguintes:
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a) Marcado e replanteo do exercicio.

b) Manexo das maquinas e ferramentas.

c) Colocación de ferraxes.

d) Acabado do proxecto.

Materiais necesarios para a realización do exercicio:

Cada aspirante deberá achegar o seu equipo individual de ferramenta manual.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL DEL VALLE COUTO

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 - Clasifica sistemas de montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe, caracterizando procedementos de instalación.

RA2 - Organiza a montaxe de instalacións de carpintaría e amoblamento secuenciando operacións e determinando recursos.

RA3 - Supervisa a montaxe de instalacións de carpintaría controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e nivelación,
e verificando estándares de calidade.
RA4 - Supervisa a montaxe de instalacións de moblaxe controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e nivelación, e
verificando estándares de calidade.
RA5 - Aplica procedementos de calidade, verificando a instalación de carpintaría e moblaxe e identificando incidencias e defectos, en relación coas súas
posibles causas e coas solucións.
RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presentan na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse as clases e as tipoloxías de instalacións de carpintaría e moblaxe coas súas características e aplicacións.

CA1.2 Definíronse os puntos de control das tarefas da instalación, en función da súa importancia no propio proceso e no resultado final esperado.

CA1.3 Determináronse as secuencias no proceso de instalación de carpintaría e moblaxe.

CA1.4 Relacionáronse as fases do proceso de montaxe cos elementos, materiais e utensilios que interveñen.

CA1.5 Efectuáronse plans de control para contrastar as formas de facer as cousas segundo o seu obxectivo final.

CA1.6 Definiuse o sistema de montaxe de instalacións respectando os obxectivos de calidade.

CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Comprobouse que as características definitivas do local non difiran das especificadas no proxecto inicial.

CA2.2 Comprobouse a accesibilidade ás instalacións complementarias e de servizo.

CA2.3 Comprobouse que os materiais e os medios auxiliares definidos no proxecto de instalación estean dispoñibles, evitando tempos mortos ou colapsos
de traballo.

CA2.4 Comprobouse a dispoñibilidade de máquinas e equipamentos segundo o proceso de instalación.

CA2.5 Definíronse os recursos humanos en función do proceso de instalación.

CA2.6 Valorouse a oportunidade ou conveniencia de subcontratar procesos na montaxe e na instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Comprobouse que as condicións hixiénicas do lugar de instalación se correspondan cos mínimos requiridos e permitan o inicio dos traballos de
instalación.

CA2.8 Transmitíronse aos equipos de montaxe as actividades que haxa que desenvolver, de xeito comprensivo e facendo énfase nas medidas de
prevención e saúde laboral.

CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.12 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Revisouse a recepción dos produtos e dos compoñentes requiridos para a instalación, e comprobouse que se axusten ao establecido no proxecto,
cumprindo especificacións e tempos.

CA3.2 Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de carpintaría

CA3.3 Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso.

CA3.4 Dispuxéronse os elementos de carpintaría respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na documentación técnica.

CA3.5 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

CA3.6 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

CA3.7 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes definidas.

CA3.8 Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas.

CA3.9 Ensambláronse os elementos de carpintaría, respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

CA3.10 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran a súa función.

CA3.11 Formalizouse o formulario de control de calidade.

CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA3.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Revisouse a recepción dos produtos e compoñentes requiridos para a instalación, comprobando que se axuste ao establecido no proxecto,
cumprindo especificacións e tempos establecidos.

CA4.2 Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de moblaxe.

CA4.3 Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso.

CA4.4 Dispuxéronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

CA4.6 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

CA4.7 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes adecuadas.

CA4.8 Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas.

CA4.9 Ensambláronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

CA4.10 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran a súa función.

CA4.11 Formalizouse o formulario de control de calidade.

CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA4.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Comprobouse que os axustes e os remates respondan ás demandas de calidade esixidas no proxecto.

CA5.2 Verificouse que o acabamento responda ás esixencias da clientela.

CA5.3 Realizáronse os retoques de acabamento cos utensilios e os equipamentos de aplicación de produtos.

CA5.4 Arranxáronse as superficies e os defectos na instalación con masillas, ceras sólidas, etc.

CA5.5 Transmitíronse as instrucións de mantemento que haxa que realizar sobre os materiais instalados, os seus acabamentos e as condicións
adecuadas de uso, para asegurar a súa durabilidade.

CA5.6 Entregouse a instalación en condicións de aseo e limpeza.

CA5.7 Verificouse a reciclaxe dos residuos xerados na instalación, mediante empresas autorizadas.

CA5.8 Informouse a clientela das instrucións de uso e mantemento dos electrodomésticos e das instalacións complementarias.

CA5.9 Formalizáronse os documentos de garantía da instalación entregada.

CA5.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.13 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA5.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos
traballos específicos.

CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos avaliados.

CA6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros en montaxe e instalación de carpintaría e moblaxe.

CA6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diversas áreas e situacións de traballo.

CA6.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

CA6.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

CA6.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas aplicadas á
montaxe e á instalación de carpintaría e moblaxe.

CA6.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades

CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA6.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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 - Clasifica sistemas de montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe, caracterizando procedementos de instalación.

RA2 - Organiza a montaxe de instalacións de carpintaría e amoblamento secuenciando operacións e determinando recursos.

RA3 - Supervisa a montaxe de instalacións de carpintaría controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e nivelación,
e verificando estándares de calidade.
RA4 - Supervisa a montaxe de instalacións de moblaxe controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e nivelación, e
verificando estándares de calidade.
RA5 - Aplica procedementos de calidade, verificando a instalación de carpintaría e moblaxe e identificando incidencias e defectos, en relación coas súas
posibles causas e coas solucións.
RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presentan na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse as clases e as tipoloxías de instalacións de carpintaría e moblaxe coas súas características e aplicacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Definíronse os puntos de control das tarefas da instalación, en función da súa importancia no propio proceso e no resultado final esperado.

CA1.3 Determináronse as secuencias no proceso de instalación de carpintaría e moblaxe.

CA1.4 Relacionáronse as fases do proceso de montaxe cos elementos, materiais e utensilios que interveñen.

CA1.5 Efectuáronse plans de control para contrastar as formas de facer as cousas segundo o seu obxectivo final.

CA1.6 Definiuse o sistema de montaxe de instalacións respectando os obxectivos de calidade.

CA1.7 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.10 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Comprobouse que as características definitivas do local non difiran das especificadas no proxecto inicial.

CA2.2 Comprobouse a accesibilidade ás instalacións complementarias e de servizo.

CA2.3 Comprobouse que os materiais e os medios auxiliares definidos no proxecto de instalación estean dispoñibles, evitando tempos mortos ou colapsos
de traballo.

CA2.4 Comprobouse a dispoñibilidade de máquinas e equipamentos segundo o proceso de instalación.

CA2.5 Definíronse os recursos humanos en función do proceso de instalación.

CA2.6 Valorouse a oportunidade ou conveniencia de subcontratar procesos na montaxe e na instalación.

CA2.7 Comprobouse que as condicións hixiénicas do lugar de instalación se correspondan cos mínimos requiridos e permitan o inicio dos traballos de
instalación.

CA2.8 Transmitíronse aos equipos de montaxe as actividades que haxa que desenvolver, de xeito comprensivo e facendo énfase nas medidas de
prevención e saúde laboral.

CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.12 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Revisouse a recepción dos produtos e dos compoñentes requiridos para a instalación, e comprobouse que se axusten ao establecido no proxecto,
cumprindo especificacións e tempos.

CA3.2 Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de carpintaría

CA3.3 Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso.

CA3.4 Dispuxéronse os elementos de carpintaría respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

CA3.6 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

CA3.7 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes definidas.

CA3.8 Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas.

CA3.9 Ensambláronse os elementos de carpintaría, respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

CA3.10 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran a súa función.

CA3.11 Formalizouse o formulario de control de calidade.

CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA3.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Revisouse a recepción dos produtos e compoñentes requiridos para a instalación, comprobando que se axuste ao establecido no proxecto,
cumprindo especificacións e tempos establecidos.

CA4.2 Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de moblaxe.

CA4.3 Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso.

CA4.4 Dispuxéronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na documentación técnica.

CA4.5 Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios adecuados.

CA4.6 Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e
escuadras en conxuntos.

CA4.7 Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes adecuadas.

CA4.8 Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas.

CA4.9 Ensambláronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia sinalada na documentación técnica.

CA4.10 Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran a súa función.

CA4.11 Formalizouse o formulario de control de calidade.

CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.15 Aplicáronse normas de presentación de documentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Comprobouse que os axustes e os remates respondan ás demandas de calidade esixidas no proxecto.

CA5.2 Verificouse que o acabamento responda ás esixencias da clientela.

CA5.3 Realizáronse os retoques de acabamento cos utensilios e os equipamentos de aplicación de produtos.

CA5.4 Arranxáronse as superficies e os defectos na instalación con masillas, ceras sólidas, etc.

CA5.5 Transmitíronse as instrucións de mantemento que haxa que realizar sobre os materiais instalados, os seus acabamentos e as condicións
adecuadas de uso, para asegurar a súa durabilidade.

CA5.6 Entregouse a instalación en condicións de aseo e limpeza.

CA5.7 Verificouse a reciclaxe dos residuos xerados na instalación, mediante empresas autorizadas.

CA5.8 Informouse a clientela das instrucións de uso e mantemento dos electrodomésticos e das instalacións complementarias.

CA5.9 Formalizáronse os documentos de garantía da instalación entregada.

CA5.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.13 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA5.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos
traballos específicos.

CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos avaliados.

CA6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros en montaxe e instalación de carpintaría e moblaxe.

CA6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diversas áreas e situacións de traballo.

CA6.7 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

CA6.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

CA6.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas aplicadas á
montaxe e á instalación de carpintaría e moblaxe.

CA6.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades

CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.14 Aplicáronse normas de presentación de documentación.

CA6.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

Segundo a ORDEN de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos

formativos de formación profesional dos establecidos ao amparo da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación,

No Artigo 13. Organización, estrutura e desenrolo das probas:

3. A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes

da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor  do correspondente módulo:

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta primeira parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas

aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento dun ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta segunda parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada

esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.

4. Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

No CAPÍTULO V: Avaliación , cualificación e reclamacións.

Artículo 14. Avaliación e cualificación final das probas libres

1. A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final

obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2. A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Criterios de cualificación

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

O exame constará de 10 preguntas a desarrollar (a valoración máxima de cada pregunta será de 1 punto) e para acadar unha avaliación positiva

nesta primeira parte da proba (teórica) haberá que igualar ou superar unha nota de 5 para aprobar, sobre unha valoración total de un 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio relacionado co currículo do módulo.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10, e para acadar unha avaliación positiva nesta proba (práctica) haberá que igualar ou superar un a nota

5 para aprobar sobre unha valoración total de 10.

Mínimos exixibles:

- Clasifica sistemas de montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe, caracterizando procedementos de instalación.

- Organiza a montaxe de instalacións de carpintaría e amoblamento secuenciando operacións e determinando recursos.

- Supervisa a montaxe de instalacións de carpintaría controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e

nivelación, e verificando estándares de calidade.

- Supervisa a montaxe de instalacións de moblaxe controlando a fixación dos elementos, realizando operacións de regulación, axuste e nivelación,

e verificando estándares de calidade.

- Aplica procedementos de calidade, verificando a instalación de carpintaría e moblaxe e identificando incidencias e defectos, en relación coas súas

posibles causas e coas solucións.

- Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas

máis habituais que se presentan na súa actividade profesional.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características:

As preguntas da proba estarán relacionadas cos apartados 2.a e 2.b. O exame constará de 10 preguntas teóricas a desenvolver, de xeito escrito.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo, lapis, calculadora, goma, etc.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Características:
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Deberase desenvolver un exercicio relacionado coa programación no que se demostre a destreza na instalacion de diversos elementos de

carpintaría (chans, teitos, paredes, portas, fiestras, armarios e escaleiras), e de moblaxe (moble modular, moble exento e moble de cociña).

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Todos os instrumentos/ferramentas precisas para a realización deste exercicio serán aportados polo Departamento de Madeira.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
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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

(MP0781_22) RA1 - Fai a implantación de instalacións de escaleiras de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0781_12) RA1 - Fai a implantación de instalacións de estruturas de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0781_22) RA2 - Determina recursos para a instalación de escaleiras de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA2 - Determina recursos para a instalación de estruturas de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA3 - Instala estruturas de madeira mecanizando elementos complementarios e aplicando técnicas de fixación.

(MP0781_22) RA3 - Instala escaleiras de madeira e varandas fixando e axustando os seus elementos de acordo coa documentación técnica.

(MP0781_22) RA4 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de escaleiras compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA4 - Instala artesoados e teitos decorativos mecanizando elementos complementarios (molduras, filetes e cerámica, etc.) e aplicando
técnicas de fixación en altura.
(MP0781_22) RA5 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, os utensilios e
os medios aplicados.

(MP0781_12) RA5 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de estruturas compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA6 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, dos utensilios
e dos medios aplicados.
(MP0781_22) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de escaleiras de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0781_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de estruturas de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_12) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_12) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_22) CA1.2 Identificáronse os tipos de escaleiras (tramos rectos, helicoidal, caracol, etc.).

(MP0781_22) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_12) CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.4 Identificáronse todos os elementos pertencentes a cada parte da estrutura.

(MP0781_22) CA1.4 Seleccionáronse as madeiras máis adecuadas para o seu uso en escaleiras, polas súas propiedades físicas e mecánicas.

(MP0781_22) CA1.5 Recoñecéronse os elementos e as partes da escaleira (zancas, pegadas, contrapegadas, balaústres, barras pasamáns, etc.).

(MP0781_12) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_22) CA1.6 Cumpriuse a normativa construtiva de accesibilidade (altura de contrapegada e pasamáns) adaptándoa ás necesidades da instalación
(edificio público, persoas discapacitadas, escola infantil, hospital, etc.).
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_22) CA1.7 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_12) CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA1.8 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_22) CA1.9 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_12) CA1.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA1.10 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0781_12) CA2.2 Realizouse o pedido aos provedores de materiais (madeira, ferraxes, illamento acústico e térmico, etc.), de ser o caso.

(MP0781_22) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_12) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_22) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_12) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_22) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_22) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.1 Avaliáronse os sistemas de ensamblaxe e medios de unión dos elementos dunha escaleira.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA3.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA3.2 Confeccionáronse os patróns necesarios para a montaxe das pezas con forma e dobre curvatura.

(MP0781_12) CA3.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA3.3 Premontáronse os tramos de chanzos para facilitar a montaxe.

(MP0781_12) CA3.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e especifica.

(MP0781_12) CA3.4 Seleccionáronse as ferraxes e os produtos de fixación.

(MP0781_22) CA3.4 Establecéronse os parámetros e os accesorios en cada máquina que se vaia utilizar.

(MP0781_12) CA3.5 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_22) CA3.5 Mecanizouse a unión dos elementos da varanda.

(MP0781_12) CA3.6 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA3.6 Fixouse á construción a zanca ou cremalleira cos elementos establecidos no proxecto.

(MP0781_12) CA3.7 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA3.7 Executáronse os cortes de axuste entre tramos coa maquinaria e as ferramentas específicas.

(MP0781_22) CA3.8 Fixáronse os elementos da varanda e posteriormente procedeuse ao seu axuste final e á colocación de elementos decorativos.

(MP0781_12) CA3.8 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA3.9 Limpouse o lugar da instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA3.9 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA3.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA3.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA4.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA4.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_12) CA4.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferraxes da escaleira, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA4.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e específica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA4.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_12) CA4.4 Seleccionáronse as ferraxes e produtos de fixación.

(MP0781_22) CA4.4 Trazouse o posicionamento das pezas, os cortes e os axustes.

(MP0781_22) CA4.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_12) CA4.5 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función do teito.

(MP0781_22) CA4.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_12) CA4.6 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_12) CA4.7 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA4.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a escaleira.

(MP0781_12) CA4.8 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA4.8 Axustouse o resto da escaleira, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA4.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da altura do tramo da escaleira que haxa que abranguer.

(MP0781_12) CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA4.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA4.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA4.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA4.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA5.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_12) CA5.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_22) CA5.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferraxes da estrutura, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA5.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_22) CA5.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_12) CA5.4 Trazouse o posicionamento das pezas, cortes e axustes.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA5.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

(MP0781_22) CA5.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados en fábrica.

(MP0781_12) CA5.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_22) CA5.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_12) CA5.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_22) CA5.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_12) CA5.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a estrutura.

(MP0781_12) CA5.8 Axustouse o resto da estrutura, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da estrutura.

(MP0781_22) CA5.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA5.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA5.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA6.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_22) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA6.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_22) CA6.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA6.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_22) CA6.3 Relacionáronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar coas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que cumpra tratar.

(MP0781_22) CA6.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_22) CA6.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados por fábrica.

(MP0781_22) CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA6.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA6.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_22) CA6.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA6.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA7.3 Relacionáronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar coas distintas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA7.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0781_22) RA1 - Fai a implantación de instalacións de escaleiras de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0781_12) RA1 - Fai a implantación de instalacións de estruturas de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0781_22) RA2 - Determina recursos para a instalación de escaleiras de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA2 - Determina recursos para a instalación de estruturas de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA3 - Instala estruturas de madeira mecanizando elementos complementarios e aplicando técnicas de fixación.

(MP0781_22) RA3 - Instala escaleiras de madeira e varandas fixando e axustando os seus elementos de acordo coa documentación técnica.

(MP0781_22) RA4 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de escaleiras compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA4 - Instala artesoados e teitos decorativos mecanizando elementos complementarios (molduras, filetes e cerámica, etc.) e aplicando
técnicas de fixación en altura.
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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

(MP0781_22) RA5 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, os utensilios e
os medios aplicados.

(MP0781_12) RA5 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de estruturas compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA6 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, dos utensilios
e dos medios aplicados.
(MP0781_22) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de escaleiras de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0781_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de estruturas de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_12) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_12) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_22) CA1.2 Identificáronse os tipos de escaleiras (tramos rectos, helicoidal, caracol, etc.).

(MP0781_22) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_12) CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.4 Identificáronse todos os elementos pertencentes a cada parte da estrutura.

(MP0781_22) CA1.4 Seleccionáronse as madeiras máis adecuadas para o seu uso en escaleiras, polas súas propiedades físicas e mecánicas.

(MP0781_22) CA1.5 Recoñecéronse os elementos e as partes da escaleira (zancas, pegadas, contrapegadas, balaústres, barras pasamáns, etc.).

(MP0781_12) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_22) CA1.6 Cumpriuse a normativa construtiva de accesibilidade (altura de contrapegada e pasamáns) adaptándoa ás necesidades da instalación
(edificio público, persoas discapacitadas, escola infantil, hospital, etc.).

(MP0781_12) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_12) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.7 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_22) CA1.8 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_12) CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA1.9 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_12) CA1.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA1.10 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0781_12) CA2.2 Realizouse o pedido aos provedores de materiais (madeira, ferraxes, illamento acústico e térmico, etc.), de ser o caso.

(MP0781_22) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_12) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_22) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_12) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_22) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_22) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.1 Avaliáronse os sistemas de ensamblaxe e medios de unión dos elementos dunha escaleira.

(MP0781_12) CA3.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA3.2 Confeccionáronse os patróns necesarios para a montaxe das pezas con forma e dobre curvatura.

(MP0781_12) CA3.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA3.3 Premontáronse os tramos de chanzos para facilitar a montaxe.

(MP0781_12) CA3.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e especifica.

(MP0781_12) CA3.4 Seleccionáronse as ferraxes e os produtos de fixación.

(MP0781_22) CA3.4 Establecéronse os parámetros e os accesorios en cada máquina que se vaia utilizar.

(MP0781_12) CA3.5 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_22) CA3.5 Mecanizouse a unión dos elementos da varanda.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA3.6 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA3.6 Fixouse á construción a zanca ou cremalleira cos elementos establecidos no proxecto.

(MP0781_12) CA3.7 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA3.7 Executáronse os cortes de axuste entre tramos coa maquinaria e as ferramentas específicas.

(MP0781_22) CA3.8 Fixáronse os elementos da varanda e posteriormente procedeuse ao seu axuste final e á colocación de elementos decorativos.

(MP0781_12) CA3.8 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA3.9 Limpouse o lugar da instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA3.9 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA3.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA3.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA4.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA4.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_12) CA4.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferraxes da escaleira, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA4.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e específica.

(MP0781_22) CA4.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_12) CA4.4 Seleccionáronse as ferraxes e produtos de fixación.

(MP0781_22) CA4.4 Trazouse o posicionamento das pezas, os cortes e os axustes.

(MP0781_22) CA4.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_12) CA4.5 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función do teito.

(MP0781_22) CA4.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_12) CA4.6 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_12) CA4.7 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA4.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a escaleira.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA4.8 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA4.8 Axustouse o resto da escaleira, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA4.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da altura do tramo da escaleira que haxa que abranguer.

(MP0781_12) CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA4.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA4.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA4.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA4.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA5.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_12) CA5.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_22) CA5.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferraxes da estrutura, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA5.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_22) CA5.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_12) CA5.4 Trazouse o posicionamento das pezas, cortes e axustes.

(MP0781_22) CA5.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

(MP0781_22) CA5.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados en fábrica.

(MP0781_12) CA5.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_22) CA5.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_12) CA5.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_22) CA5.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_12) CA5.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a estrutura.

(MP0781_12) CA5.8 Axustouse o resto da estrutura, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA5.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da estrutura.

(MP0781_22) CA5.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA5.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA5.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA6.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_22) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA6.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_22) CA6.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA6.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_22) CA6.3 Relacionáronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar coas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que cumpra tratar.

(MP0781_22) CA6.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_22) CA6.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados por fábrica.

(MP0781_22) CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA6.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_12) CA6.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_22) CA6.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA6.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA7.3 Relacionáronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar coas distintas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA7.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

Criterios de cualificación

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou

superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa

que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes

que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro

puntos.

Parte teórica

O exame constará de 10 preguntas a desarrollar (a valoración máxima de cada pregunta será 1) e para

acadar unha avaliación positiva nesta primeira parte da proba (teórica) haberá que igualar ou

superar unha nota de 5 para aprobar, sobre unha valoración total de un 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio relaccionado co curriculo do módulo.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10, e para acadar unha avaliación positiva nesta proba

(práctica) haberá que igualar ou superar un a nota 5 para aprobar sobre unha valoración total de

10.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características

As preguntas da proba estarán relacionadas cos apartados 2.1.a e 2.1.b. O exame constará de 10

preguntas teóricas a desarrollar.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento Bolígrafo, lápiz, calculadora, goma, etc¿

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

Características

Deberase desenvolver un exercicio de instalación de estructuras relacionado cos apartados 2.2.a e

2.2.b. Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer como mínimo un equipo básico de ferramenta

(flexó-

metro, cepillo, trencha, escuadra, martelo, gramil, etc¿).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0779 Instalación de moblaxe 02019/2020 087

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

Profesorado asignado ao módulo VICENTE CORTIZO BLANCO

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 - Fai a implantación de instalacións de moblaxe, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de marcaxe,
comprobación e nivelación.

RA2 - Determina recursos para a instalación de moblaxe, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

RA3 - Instala cociñas fixando os seus elementos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

RA4 - Monta mobles exentos ensamblando os seus compoñentes e regulándoos en función do tipo de instalación e os seus condicionantes.

RA5 - Instala mobles modulares, para o que interpreta planos de montaxe, montando os seus elementos en función do tipo de instalación.

RA6 - Verifica acabamentos de moblaxe e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de fábrica e en
condicións de saúde laboral.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de instalación de
moblaxe, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns que cumpra para asegurar a instalación.

CA1.4 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

CA1.5 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

CA1.6 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

CA2.3 Comprobouse que os equipamentos e as ferramentas estean operativos.

CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación.

CA3.2 Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación.

CA3.3 Realizáronse pezas ou mobles coas medidas, as formas e as dimensións especiais.

CA3.4 Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da documentación técnica.

CA3.5 Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de fontanaría, de aspiración, etc.) e comprobouse o seu funcionamento.

CA3.6 Rematouse a moblaxe (cornixa, rodapé, zócolo, etc.) segundo as especificacións do proxecto.

CA3.7 Instaláronse os elementos móbiles (portas, caixóns, etc.) e reguláronse de acordo coas indicacións do proxecto.

CA3.8 Colocáronse os electrodomésticos, de ser o caso, e comprobouse o seu funcionamento.

CA3.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA4.1 Desembaláronse os elementos de instalación e manipuláronse con seguridade.

CA4.2 Comprobáronse os compoñentes e presentáronse no lugar de colocación.

CA4.3 Montáronse os elementos seguindo as instrucións de montaxe.

CA4.4 Axustáronse os equipamentos de prensaxe (pneumáticos, hidráulicos, etc.) en función do tipo de adhesivo, dos factores ambientais e das
especificacións de tempo de prensaxe e presión.

CA4.5 Colocáronse as ferraxes segundo as indicacións da documentación técnica.

CA4.6 Axustáronse as ferraxes de xeito que se asegure o seu correcto funcionamento.

CA4.7 Verificouse que os elementos complementarios e de remate se adapten á instalación.

CA4.8 Nivelouse a moblaxe e comprobáronse os parámetros das folguras.

CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA5.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobouse a instalación de niveis.

CA5.2 Recibíronse todos os compoñentes para instalar.

CA5.3 Panelouse a parede soporte segundo requira a composición.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Presentáronse os elementos estruturais e nivelouse cada elemento do moble.

CA5.5 Determináronse as fases de montaxe.

CA5.6 Instaláronse os elementos estruturais e módulos na orde establecida.

CA5.7 Axustáronse os elementos móbiles (frontes de portas e caixóns, accesorios, etc.).

CA5.8 Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de son e televisión, etc.), e comprobouse o seu funcionamento.

CA5.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA5.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA5.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA6.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

CA6.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

CA6.3 Determinouse a técnica de acabamento que cumpra realizar en función do retoque.

CA6.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

CA6.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

CA6.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

CA6.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

CA6.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA6.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

CA6.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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, utensilios, etc.

CA7.3 Describíronse e relacionáronse 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 instalación.

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
instalación.

CA7.6 Valorouse a orden e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA7.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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 - Fai a implantación de instalacións de moblaxe, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de marcaxe,
comprobación e nivelación.

RA2 - Determina recursos para a instalación de moblaxe, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

RA3 - Instala cociñas fixando os seus elementos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

RA4 - Monta mobles exentos ensamblando os seus compoñentes e regulándoos en función do tipo de instalación e os seus condicionantes.

RA5 - Instala mobles modulares, para o que interpreta planos de montaxe, montando os seus elementos en función do tipo de instalación.

RA6 - Verifica acabamentos de moblaxe e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de fábrica e en
condicións de saúde laboral.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de instalación de
moblaxe, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns que cumpra para asegurar a instalación.

CA1.4 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

CA1.5 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

CA1.6 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

CA2.3 Comprobouse que os equipamentos e as ferramentas estean operativos.

CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA3.1 Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación.

CA3.2 Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación.

CA3.3 Realizáronse pezas ou mobles coas medidas, as formas e as dimensións especiais.

CA3.4 Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da documentación técnica.

CA3.5 Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de fontanaría, de aspiración, etc.) e comprobouse o seu funcionamento.

CA3.6 Rematouse a moblaxe (cornixa, rodapé, zócolo, etc.) segundo as especificacións do proxecto.

CA3.7 Instaláronse os elementos móbiles (portas, caixóns, etc.) e reguláronse de acordo coas indicacións do proxecto.

CA3.8 Colocáronse os electrodomésticos, de ser o caso, e comprobouse o seu funcionamento.

CA3.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA4.1 Desembaláronse os elementos de instalación e manipuláronse con seguridade.

CA4.2 Comprobáronse os compoñentes e presentáronse no lugar de colocación.

CA4.3 Montáronse os elementos seguindo as instrucións de montaxe.

CA4.4 Axustáronse os equipamentos de prensaxe (pneumáticos, hidráulicos, etc.) en función do tipo de adhesivo, dos factores ambientais e das
especificacións de tempo de prensaxe e presión.

CA4.5 Colocáronse as ferraxes segundo as indicacións da documentación técnica.

CA4.6 Axustáronse as ferraxes de xeito que se asegure o seu correcto funcionamento.

CA4.7 Verificouse que os elementos complementarios e de remate se adapten á instalación.

CA4.8 Nivelouse a moblaxe e comprobáronse os parámetros das folguras.

CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA5.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobouse a instalación de niveis.

CA5.2 Recibíronse todos os compoñentes para instalar.

CA5.3 Panelouse a parede soporte segundo requira a composición.

CA5.4 Presentáronse os elementos estruturais e nivelouse cada elemento do moble.

CA5.5 Determináronse as fases de montaxe.

CA5.6 Instaláronse os elementos estruturais e módulos na orde establecida.

CA5.7 Axustáronse os elementos móbiles (frontes de portas e caixóns, accesorios, etc.).

CA5.8 Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de son e televisión, etc.), e comprobouse o seu funcionamento.

CA5.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

CA5.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA5.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

CA6.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

CA6.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

CA6.3 Determinouse a técnica de acabamento que cumpra realizar en función do retoque.

CA6.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

CA6.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

CA6.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

CA6.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

CA6.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

CA6.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

CA6.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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, utensilios, etc.

CA7.3 Describíronse e relacionáronse 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 instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

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
instalación.

CA7.6 Valorouse a orden e a limpeza de instalacións e 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.

CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

Según a ORDEN de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos

formativos de formación profesional dos establecidos ao amparo da Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación,

No Artículo 13. Organización, estrutura e desenrolo das probas:

3. A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a cabo a través da realización das dúas partes

da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor  do correspondente módulo:

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta primeira parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas

aspirantes no taboleiro de anuncios do centro.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento dun ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

Esta segunda parte da proba cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual

ou superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada

esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtidas no taboleiro de anuncios do centro.

4. Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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No CAPÍTULO V: Avaliación , calificación e reclamacións.

Artículo 14. Avaliación e cualificación final das probas libres

1. A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final

obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais.

2. A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

Criterios de cualificación

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

O exame constará de 10 preguntas a desarrollar (a valoración máxima de cada pregunta será de 1 punto) e para acadar unha avaliación positiva

nesta primeira parte da proba (teórica) haberá que igualar ou superar unha nota de 5 para aprobar, sobre unha valoración total de un 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio relaccionado co curriculo do módulo.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10, e para acadar unha avaliación positiva nesta proba (práctica) haberá que igualar ou superar un a nota

5 para aprobar sobre unha valoración total de 10.

Minimos exixibles:

- Fai a implantación de instalacións de moblaxe, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de marcaxe,

comprobación e nivelación.

- Determina recursos para a instalación de moblaxe, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

- Instala cociñas fixando os seus elementos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

- Monta mobles exentos ensamblando os seus compoñentes e regulándoos en función do tipo de instalación e os seus condicionantes.

- Instala mobles modulares, para o que interpreta planos de montaxe, montando os seus elementos en función do tipo de instalación.

- Verifica acabamentos de moblaxe e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de fábrica e en

condicións de saúde laboral.

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de instalación de

moblaxe, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características:

As preguntas da proba estarán relacionadas cos apartados 2.a e 2.b.

4.a) Primeira parte da proba
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O exame constará de 10 preguntas teóricas a desarrollar.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo, lápiz, calculadora, goma, etc¿

4.b) Segunda parte da proba

Características:

Deberase desenvolver un exercicio de instalación de moblaxe relacionado cos apartados 2.a e 2.b. onde o alumnado demostre destrezas na

implantación e na  instalación de moble modular, exento e moble de cociña, verificando acabamentos e aplicando os instrumentos de prevención

de riscos laborais.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer como mínimo un equipo básico de ferramenta (flexómetro, cepillo, xogo de trenchas, escadra,

martelo, gramil, etc.).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0538 Materiais en carpintaría e moble 02019/2020 0133

MP0538_22 Procesos de primeira e segunda transformación, de fabricación e de
instalación

02019/2020 088

MP0538_12 Propiedades e utilización das madeiras e dos seus derivados 02019/2020 045

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUZ LORENZO CRESPO

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

(MP0538_22) RA1 - Caracteriza os procesos de transformación da madeira, tendo en conta as relacións entre as especificacións técnicas dos produtos, as
materias primas e os recursos.

(MP0538_12) RA1 - Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o que recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución.

(MP0538_12) RA2 - Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e moble, e relaciona as súas características coas súas aplicacións.

(MP0538_22) RA2 - Caracteriza os principais procesos de fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, en relación cos aspectos
históricos, estéticos e funcionais.
(MP0538_22) RA3 - Recoñece os sistemas construtivos utilizados na fabricación e na instalación de carpintaría e moble, en relación cos elementos
accesorios e de unión.
(MP0538_12) RA3 - Selecciona produtos derivados da madeira e outros materiais utilizados en carpintaría e moble, e xustifica a súa aplicación en función
do resultado que se obteña.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA1.1 Identificáronse a partir de mostras e ilustracións os principais sistemas de despezamento e talla da madeira, tendo en conta a relación
entre os produtos que cumpra obter e as súas dimensións.

(MP0538_12) CA1.1 Analizáronse os principais tipos de bosque de España e a súa xestión de explotación, tendo en conta as diferenzas entre as especies
de madeiras máis significativas.

(MP0538_22) CA1.2 Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das madeiras.

(MP0538_12) CA1.2 Confeccionáronse mapas que representen a distribución xeográfica mundial das madeiras máis utilizadas en carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA1.3 Describíronse e ilustráronse os sistemas de obtención de chapas, en relación cos produtos obtidos e as súas características.

(MP0538_12) CA1.3 Levouse a cabo un estudo sobre a planificación dos aproveitamentos forestais de España.

(MP0538_22) CA1.4 Diferenciáronse sistemas de fabricación de taboleiros, en relación cos tipos obtidos e a súa aplicación.

(MP0538_12) CA1.4 Elaborouse unha listaxe de madeiras debidamente documentada con criterios de respecto ambiental mediante algún selo de calidade
e control (FSC e PEFC).

(MP0538_22) CA1.5 Describíronse os sistemas de fabricación de laminados decorativos de diversos tipos, en relación coas súas características técnicas e
co seu campo de uso.

(MP0538_12) CA1.5 Describiuse a madeira máis adecuada para cada traballo en función das súas características e a súa aplicación, e rexeitáronse as
partidas de madeira non certificadas.

(MP0538_12) CA1.6 Elaborouse unha base de datos de empresas que teñan integrados os sistemas de certificación da orixe, e aproveitamento das súas
madeiras e dos subprodutos.

(MP0538_22) CA1.6 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican elementos de carpintaría (portas, ventás e varandas, escaleiras,
chans e revestimentos).

(MP0538_22) CA1.7 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican moblaxe.

(MP0538_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.8 Elaboráronse esquemas coa configuración de talleres de carpintaría e ebanistaría.

(MP0538_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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(MP0538_22) CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.1 Describíronse sistemas de fabricación e instalación de portas, ventás, protección física exterior de ventás e balcóns, e marcos de
madeira, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e a cortiza.

(MP0538_22) CA2.2 Describíronse os sistemas de fabricación e instalación de escaleiras, varandas e estruturas simples de madeira, armazóns horizontais
e verticais, e muros con armazón, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.2 Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome comercial e a súa especie, e clasificáronse como
coníferas ou frondosas.

(MP0538_22) CA2.3 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de armazóns inclinadas e de cubertas.

(MP0538_12) CA2.3 Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas e mecánicas, e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos
de carpintaría e moble.

(MP0538_12) CA2.4 Describíronse os defectos, as enfermidades, e os axentes bióticos e abióticos que presentan as madeiras, así como as súas posibles
consecuencias ou alteracións no elemento que se desexe producir.

(MP0538_22) CA2.4 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de mobles de cociña, baño e armarios encaixados.

(MP0538_22) CA2.5 Identificáronse os sistemas de fabricación de xoguetes, instrumentos musicais e obxectos diversos de madeira, a partir de exemplos e
información técnica.

(MP0538_12) CA2.5 Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da madeira.

(MP0538_12) CA2.6 Calculáronse as cubicacións da madeira en pé.

(MP0538_22) CA2.6 Describíronse sistemas de revestimento de madeira en chans, teitos e paredes, e identificáronse os seus compoñentes, e os sistemas
de fabricación e de instalación.

(MP0538_22) CA2.7 Esbozáronse os compoñentes fundamentais dos mobles, en relación cos materiais, a estética, os elementos decorativos, as técnicas,
a funcionalidade e a aplicación.

(MP0538_12) CA2.7 Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe dispoñibles (táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes).

(MP0538_22) CA2.8 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

(MP0538_12) CA2.8 Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento superficial, sales e autoclave, etc.) en función do produto que
cumpra obter na primeira transformación.

(MP0538_12) CA2.9 Calculouse a humidade da madeira a través do manexo de utensilios e instrumentos de medición específicos.

(MP0538_22) CA2.9 Identificáronse os tipos de acabamentos superficiais.

(MP0538_22) CA2.10 Recoñecéronse os principais estilos de moble a partir da información achada en bibliografía e sitios web de internet.

(MP0538_12) CA2.10 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función das súas características e do tipo de esforzo mecánico que deba soportar.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS
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(MP0538_22) CA2.11 Elaboráronse mostras con elementos significativos de mobles que identifican as características principais de estilo e dos seus
sistemas de construción.

(MP0538_12) CA2.11 Realizáronse ensaios sinxelos de laboratorio para avaliar o cumprimento das normas de calidade.

(MP0538_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.1 Describíronse sistemas de construción e os subconxuntos de mobles e elementos de carpintaría.

(MP0538_12) CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_22) CA3.2 Describíronse e ilustráronse os sistemas de construción e as partes de mobles.

(MP0538_12) CA3.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_12) CA3.3 Seleccionáronse os vidros en función das súas características e do espazo que haxa que pechar.

(MP0538_22) CA3.3 Identificáronse enlaces, unións e ensamblaxes tradicionais entre pezas de madeira.

(MP0538_12) CA3.4 Seleccionáronse outros materiais, como plásticos, aceiro inoxidable e outros metais, e pedras naturais e artificiais.

(MP0538_22) CA3.4 Identificáronse os sistemas de unión e ensamblaxe das partes dos elementos dun moble ou dun elemento de carpintaría.

(MP0538_22) CA3.5 Identificáronse os sistemas de unión nos caixóns e as súas guías, a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.5 Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra unir e do proceso de xuntamento.

(MP0538_12) CA3.6 Escolléronse materiais complementarios de mobles e de instalacións.

(MP0538_22) CA3.6 Identificáronse diversas opcións a partir de mostras e información técnica de apoios (zócolos, nivelación de bases, regulacións, etc.).

(MP0538_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA3.7 Identificáronse os elementos de unión (chavetas, galletas, espigas, puntas, parafusos, etc.), a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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(MP0538_22) CA3.8 Seleccionáronse ferraxes para solucións construtivas con base en catálogos e mediante programas informáticos de provedores.

(MP0538_22) CA3.9 Obtivéronse planos de montaxe de ferraxes para cada solución construtiva, a través de programas informáticos de provedores de
ferraxes.

(MP0538_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.10 Elaboráronse listaxes de provedores de elementos de unión para cada solución construtiva a partir de sitios de internet.

(MP0538_12) CA3.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA3.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

(MP0538_22) RA1 - Caracteriza os procesos de transformación da madeira, tendo en conta as relacións entre as especificacións técnicas dos produtos, as
materias primas e os recursos.

(MP0538_12) RA1 - Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o que recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución.

(MP0538_12) RA2 - Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e moble, e relaciona as súas características coas súas aplicacións.

(MP0538_22) RA2 - Caracteriza os principais procesos de fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, en relación cos aspectos
históricos, estéticos e funcionais.
(MP0538_22) RA3 - Recoñece os sistemas construtivos utilizados na fabricación e na instalación de carpintaría e moble, en relación cos elementos
accesorios e de unión.
(MP0538_12) RA3 - Selecciona produtos derivados da madeira e outros materiais utilizados en carpintaría e moble, e xustifica a súa aplicación en función
do resultado que se obteña.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA1.1 Identificáronse a partir de mostras e ilustracións os principais sistemas de despezamento e talla da madeira, tendo en conta a relación
entre os produtos que cumpra obter e as súas dimensións.

(MP0538_12) CA1.1 Analizáronse os principais tipos de bosque de España e a súa xestión de explotación, tendo en conta as diferenzas entre as especies
de madeiras máis significativas.

(MP0538_12) CA1.2 Confeccionáronse mapas que representen a distribución xeográfica mundial das madeiras máis utilizadas en carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA1.2 Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das madeiras.
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(MP0538_12) CA1.3 Levouse a cabo un estudo sobre a planificación dos aproveitamentos forestais de España.

(MP0538_22) CA1.3 Describíronse e ilustráronse os sistemas de obtención de chapas, en relación cos produtos obtidos e as súas características.

(MP0538_22) CA1.4 Diferenciáronse sistemas de fabricación de taboleiros, en relación cos tipos obtidos e a súa aplicación.

(MP0538_12) CA1.4 Elaborouse unha listaxe de madeiras debidamente documentada con criterios de respecto ambiental mediante algún selo de calidade
e control (FSC e PEFC).

(MP0538_22) CA1.5 Describíronse os sistemas de fabricación de laminados decorativos de diversos tipos, en relación coas súas características técnicas e
co seu campo de uso.

(MP0538_12) CA1.5 Describiuse a madeira máis adecuada para cada traballo en función das súas características e a súa aplicación, e rexeitáronse as
partidas de madeira non certificadas.

(MP0538_22) CA1.6 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican elementos de carpintaría (portas, ventás e varandas, escaleiras,
chans e revestimentos).

(MP0538_12) CA1.6 Elaborouse unha base de datos de empresas que teñan integrados os sistemas de certificación da orixe, e aproveitamento das súas
madeiras e dos subprodutos.

(MP0538_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA1.7 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican moblaxe.

(MP0538_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.8 Elaboráronse esquemas coa configuración de talleres de carpintaría e ebanistaría.

(MP0538_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.1 Describíronse sistemas de fabricación e instalación de portas, ventás, protección física exterior de ventás e balcóns, e marcos de
madeira, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e a cortiza.

(MP0538_22) CA2.2 Describíronse os sistemas de fabricación e instalación de escaleiras, varandas e estruturas simples de madeira, armazóns horizontais
e verticais, e muros con armazón, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.2 Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome comercial e a súa especie, e clasificáronse como
coníferas ou frondosas.

(MP0538_12) CA2.3 Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas e mecánicas, e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos
de carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA2.3 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de armazóns inclinadas e de cubertas.

(MP0538_22) CA2.4 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de mobles de cociña, baño e armarios encaixados.
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(MP0538_12) CA2.4 Describíronse os defectos, as enfermidades, e os axentes bióticos e abióticos que presentan as madeiras, así como as súas posibles
consecuencias ou alteracións no elemento que se desexe producir.

(MP0538_12) CA2.5 Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da madeira.

(MP0538_22) CA2.5 Identificáronse os sistemas de fabricación de xoguetes, instrumentos musicais e obxectos diversos de madeira, a partir de exemplos e
información técnica.

(MP0538_22) CA2.6 Describíronse sistemas de revestimento de madeira en chans, teitos e paredes, e identificáronse os seus compoñentes, e os sistemas
de fabricación e de instalación.

(MP0538_12) CA2.6 Calculáronse as cubicacións da madeira en pé.

(MP0538_22) CA2.7 Esbozáronse os compoñentes fundamentais dos mobles, en relación cos materiais, a estética, os elementos decorativos, as técnicas,
a funcionalidade e a aplicación.

(MP0538_12) CA2.7 Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe dispoñibles (táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes).

(MP0538_22) CA2.8 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

(MP0538_12) CA2.8 Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento superficial, sales e autoclave, etc.) en función do produto que
cumpra obter na primeira transformación.

(MP0538_22) CA2.9 Identificáronse os tipos de acabamentos superficiais.

(MP0538_12) CA2.9 Calculouse a humidade da madeira a través do manexo de utensilios e instrumentos de medición específicos.

(MP0538_22) CA2.10 Recoñecéronse os principais estilos de moble a partir da información achada en bibliografía e sitios web de internet.

(MP0538_12) CA2.10 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función das súas características e do tipo de esforzo mecánico que deba soportar.

(MP0538_22) CA2.11 Elaboráronse mostras con elementos significativos de mobles que identifican as características principais de estilo e dos seus
sistemas de construción.

(MP0538_12) CA2.11 Realizáronse ensaios sinxelos de laboratorio para avaliar o cumprimento das normas de calidade.

(MP0538_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_12) CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_22) CA3.1 Describíronse sistemas de construción e os subconxuntos de mobles e elementos de carpintaría.
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(MP0538_22) CA3.2 Describíronse e ilustráronse os sistemas de construción e as partes de mobles.

(MP0538_12) CA3.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_12) CA3.3 Seleccionáronse os vidros en función das súas características e do espazo que haxa que pechar.

(MP0538_22) CA3.3 Identificáronse enlaces, unións e ensamblaxes tradicionais entre pezas de madeira.

(MP0538_12) CA3.4 Seleccionáronse outros materiais, como plásticos, aceiro inoxidable e outros metais, e pedras naturais e artificiais.

(MP0538_22) CA3.4 Identificáronse os sistemas de unión e ensamblaxe das partes dos elementos dun moble ou dun elemento de carpintaría.

(MP0538_22) CA3.5 Identificáronse os sistemas de unión nos caixóns e as súas guías, a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.5 Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra unir e do proceso de xuntamento.

(MP0538_12) CA3.6 Escolléronse materiais complementarios de mobles e de instalacións.

(MP0538_22) CA3.6 Identificáronse diversas opcións a partir de mostras e información técnica de apoios (zócolos, nivelación de bases, regulacións, etc.).

(MP0538_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA3.7 Identificáronse os elementos de unión (chavetas, galletas, espigas, puntas, parafusos, etc.), a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.8 Seleccionáronse ferraxes para solucións construtivas con base en catálogos e mediante programas informáticos de provedores.

(MP0538_22) CA3.9 Obtivéronse planos de montaxe de ferraxes para cada solución construtiva, a través de programas informáticos de provedores de
ferraxes.

(MP0538_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.10 Elaboráronse listaxes de provedores de elementos de unión para cada solución construtiva a partir de sitios de internet.

(MP0538_12) CA3.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA3.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Na primeira parte da proba realizarase unha proba teórica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os instrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.b) Segunda parte da proba

Na segunda parte da proba realizarase unha proba práctica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os instrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D e 3D.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, listas de materiais, medicións, valoracións e presupostos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0538 Materiais en carpintaría e moble 02019/2020 0133

MP0538_22 Procesos de primeira e segunda transformación, de fabricación e de
instalación

02019/2020 088

MP0538_12 Propiedades e utilización das madeiras e dos seus derivados 02019/2020 045

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BRAÑAS PORTO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0538_22) RA1 - Caracteriza os procesos de transformación da madeira, tendo en conta as relacións entre as especificacións técnicas dos produtos, as
materias primas e os recursos.

(MP0538_12) RA1 - Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o que recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución.

(MP0538_12) RA2 - Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e moble, e relaciona as súas características coas súas aplicacións.

(MP0538_22) RA2 - Caracteriza os principais procesos de fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, en relación cos aspectos
históricos, estéticos e funcionais.
(MP0538_22) RA3 - Recoñece os sistemas construtivos utilizados na fabricación e na instalación de carpintaría e moble, en relación cos elementos
accesorios e de unión.
(MP0538_12) RA3 - Selecciona produtos derivados da madeira e outros materiais utilizados en carpintaría e moble, e xustifica a súa aplicación en función
do resultado que se obteña.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA1.1 Identificáronse a partir de mostras e ilustracións os principais sistemas de despezamento e talla da madeira, tendo en conta a relación
entre os produtos que cumpra obter e as súas dimensións.

(MP0538_12) CA1.1 Analizáronse os principais tipos de bosque de España e a súa xestión de explotación, tendo en conta as diferenzas entre as especies
de madeiras máis significativas.

(MP0538_22) CA1.2 Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das madeiras.

(MP0538_12) CA1.2 Confeccionáronse mapas que representen a distribución xeográfica mundial das madeiras máis utilizadas en carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA1.3 Describíronse e ilustráronse os sistemas de obtención de chapas, en relación cos produtos obtidos e as súas características.

(MP0538_12) CA1.3 Levouse a cabo un estudo sobre a planificación dos aproveitamentos forestais de España.

(MP0538_22) CA1.4 Diferenciáronse sistemas de fabricación de taboleiros, en relación cos tipos obtidos e a súa aplicación.

(MP0538_12) CA1.4 Elaborouse unha listaxe de madeiras debidamente documentada con criterios de respecto ambiental mediante algún selo de calidade
e control (FSC e PEFC).

(MP0538_22) CA1.5 Describíronse os sistemas de fabricación de laminados decorativos de diversos tipos, en relación coas súas características técnicas e
co seu campo de uso.

(MP0538_12) CA1.5 Describiuse a madeira máis adecuada para cada traballo en función das súas características e a súa aplicación, e rexeitáronse as
partidas de madeira non certificadas.

(MP0538_12) CA1.6 Elaborouse unha base de datos de empresas que teñan integrados os sistemas de certificación da orixe, e aproveitamento das súas
madeiras e dos subprodutos.

(MP0538_22) CA1.6 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican elementos de carpintaría (portas, ventás e varandas, escaleiras,
chans e revestimentos).

(MP0538_22) CA1.7 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican moblaxe.

(MP0538_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.8 Elaboráronse esquemas coa configuración de talleres de carpintaría e ebanistaría.

(MP0538_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.1 Describíronse sistemas de fabricación e instalación de portas, ventás, protección física exterior de ventás e balcóns, e marcos de
madeira, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e a cortiza.

(MP0538_22) CA2.2 Describíronse os sistemas de fabricación e instalación de escaleiras, varandas e estruturas simples de madeira, armazóns horizontais
e verticais, e muros con armazón, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.2 Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome comercial e a súa especie, e clasificáronse como
coníferas ou frondosas.

(MP0538_22) CA2.3 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de armazóns inclinadas e de cubertas.

(MP0538_12) CA2.3 Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas e mecánicas, e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos
de carpintaría e moble.

(MP0538_12) CA2.4 Describíronse os defectos, as enfermidades, e os axentes bióticos e abióticos que presentan as madeiras, así como as súas posibles
consecuencias ou alteracións no elemento que se desexe producir.

(MP0538_22) CA2.4 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de mobles de cociña, baño e armarios encaixados.

(MP0538_22) CA2.5 Identificáronse os sistemas de fabricación de xoguetes, instrumentos musicais e obxectos diversos de madeira, a partir de exemplos e
información técnica.

(MP0538_12) CA2.5 Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da madeira.

(MP0538_12) CA2.6 Calculáronse as cubicacións da madeira en pé.

(MP0538_22) CA2.6 Describíronse sistemas de revestimento de madeira en chans, teitos e paredes, e identificáronse os seus compoñentes, e os sistemas
de fabricación e de instalación.

(MP0538_22) CA2.7 Esbozáronse os compoñentes fundamentais dos mobles, en relación cos materiais, a estética, os elementos decorativos, as técnicas,
a funcionalidade e a aplicación.

(MP0538_12) CA2.7 Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe dispoñibles (táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes).

(MP0538_22) CA2.8 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

(MP0538_12) CA2.8 Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento superficial, sales e autoclave, etc.) en función do produto que
cumpra obter na primeira transformación.

(MP0538_12) CA2.9 Calculouse a humidade da madeira a través do manexo de utensilios e instrumentos de medición específicos.

(MP0538_22) CA2.9 Identificáronse os tipos de acabamentos superficiais.

(MP0538_22) CA2.10 Recoñecéronse os principais estilos de moble a partir da información achada en bibliografía e sitios web de internet.

(MP0538_12) CA2.10 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función das súas características e do tipo de esforzo mecánico que deba soportar.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA2.11 Elaboráronse mostras con elementos significativos de mobles que identifican as características principais de estilo e dos seus
sistemas de construción.

(MP0538_12) CA2.11 Realizáronse ensaios sinxelos de laboratorio para avaliar o cumprimento das normas de calidade.

(MP0538_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.1 Describíronse sistemas de construción e os subconxuntos de mobles e elementos de carpintaría.

(MP0538_12) CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_22) CA3.2 Describíronse e ilustráronse os sistemas de construción e as partes de mobles.

(MP0538_12) CA3.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_12) CA3.3 Seleccionáronse os vidros en función das súas características e do espazo que haxa que pechar.

(MP0538_22) CA3.3 Identificáronse enlaces, unións e ensamblaxes tradicionais entre pezas de madeira.

(MP0538_12) CA3.4 Seleccionáronse outros materiais, como plásticos, aceiro inoxidable e outros metais, e pedras naturais e artificiais.

(MP0538_22) CA3.4 Identificáronse os sistemas de unión e ensamblaxe das partes dos elementos dun moble ou dun elemento de carpintaría.

(MP0538_22) CA3.5 Identificáronse os sistemas de unión nos caixóns e as súas guías, a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.5 Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra unir e do proceso de xuntamento.

(MP0538_12) CA3.6 Escolléronse materiais complementarios de mobles e de instalacións.

(MP0538_22) CA3.6 Identificáronse diversas opcións a partir de mostras e información técnica de apoios (zócolos, nivelación de bases, regulacións, etc.).

(MP0538_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA3.7 Identificáronse os elementos de unión (chavetas, galletas, espigas, puntas, parafusos, etc.), a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA3.8 Seleccionáronse ferraxes para solucións construtivas con base en catálogos e mediante programas informáticos de provedores.

(MP0538_22) CA3.9 Obtivéronse planos de montaxe de ferraxes para cada solución construtiva, a través de programas informáticos de provedores de
ferraxes.

(MP0538_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.10 Elaboráronse listaxes de provedores de elementos de unión para cada solución construtiva a partir de sitios de internet.

(MP0538_12) CA3.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA3.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

(MP0538_22) RA1 - Caracteriza os procesos de transformación da madeira, tendo en conta as relacións entre as especificacións técnicas dos produtos, as
materias primas e os recursos.

(MP0538_12) RA1 - Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o que recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución.

(MP0538_12) RA2 - Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e moble, e relaciona as súas características coas súas aplicacións.

(MP0538_22) RA2 - Caracteriza os principais procesos de fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, en relación cos aspectos
históricos, estéticos e funcionais.
(MP0538_22) RA3 - Recoñece os sistemas construtivos utilizados na fabricación e na instalación de carpintaría e moble, en relación cos elementos
accesorios e de unión.
(MP0538_12) RA3 - Selecciona produtos derivados da madeira e outros materiais utilizados en carpintaría e moble, e xustifica a súa aplicación en función
do resultado que se obteña.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA1.1 Identificáronse a partir de mostras e ilustracións os principais sistemas de despezamento e talla da madeira, tendo en conta a relación
entre os produtos que cumpra obter e as súas dimensións.

(MP0538_12) CA1.1 Analizáronse os principais tipos de bosque de España e a súa xestión de explotación, tendo en conta as diferenzas entre as especies
de madeiras máis significativas.

(MP0538_12) CA1.2 Confeccionáronse mapas que representen a distribución xeográfica mundial das madeiras máis utilizadas en carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA1.2 Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das madeiras.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_12) CA1.3 Levouse a cabo un estudo sobre a planificación dos aproveitamentos forestais de España.

(MP0538_22) CA1.3 Describíronse e ilustráronse os sistemas de obtención de chapas, en relación cos produtos obtidos e as súas características.

(MP0538_22) CA1.4 Diferenciáronse sistemas de fabricación de taboleiros, en relación cos tipos obtidos e a súa aplicación.

(MP0538_12) CA1.4 Elaborouse unha listaxe de madeiras debidamente documentada con criterios de respecto ambiental mediante algún selo de calidade
e control (FSC e PEFC).

(MP0538_22) CA1.5 Describíronse os sistemas de fabricación de laminados decorativos de diversos tipos, en relación coas súas características técnicas e
co seu campo de uso.

(MP0538_12) CA1.5 Describiuse a madeira máis adecuada para cada traballo en función das súas características e a súa aplicación, e rexeitáronse as
partidas de madeira non certificadas.

(MP0538_22) CA1.6 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican elementos de carpintaría (portas, ventás e varandas, escaleiras,
chans e revestimentos).

(MP0538_12) CA1.6 Elaborouse unha base de datos de empresas que teñan integrados os sistemas de certificación da orixe, e aproveitamento das súas
madeiras e dos subprodutos.

(MP0538_12) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA1.7 Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican moblaxe.

(MP0538_12) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.8 Elaboráronse esquemas coa configuración de talleres de carpintaría e ebanistaría.

(MP0538_12) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA1.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_12) CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.1 Describíronse sistemas de fabricación e instalación de portas, ventás, protección física exterior de ventás e balcóns, e marcos de
madeira, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e a cortiza.

(MP0538_22) CA2.2 Describíronse os sistemas de fabricación e instalación de escaleiras, varandas e estruturas simples de madeira, armazóns horizontais
e verticais, e muros con armazón, e identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información técnica.

(MP0538_12) CA2.2 Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome comercial e a súa especie, e clasificáronse como
coníferas ou frondosas.

(MP0538_12) CA2.3 Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas e mecánicas, e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos
de carpintaría e moble.

(MP0538_22) CA2.3 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de armazóns inclinadas e de cubertas.

(MP0538_22) CA2.4 Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de mobles de cociña, baño e armarios encaixados.
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(MP0538_12) CA2.4 Describíronse os defectos, as enfermidades, e os axentes bióticos e abióticos que presentan as madeiras, así como as súas posibles
consecuencias ou alteracións no elemento que se desexe producir.

(MP0538_12) CA2.5 Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da madeira.

(MP0538_22) CA2.5 Identificáronse os sistemas de fabricación de xoguetes, instrumentos musicais e obxectos diversos de madeira, a partir de exemplos e
información técnica.

(MP0538_22) CA2.6 Describíronse sistemas de revestimento de madeira en chans, teitos e paredes, e identificáronse os seus compoñentes, e os sistemas
de fabricación e de instalación.

(MP0538_12) CA2.6 Calculáronse as cubicacións da madeira en pé.

(MP0538_22) CA2.7 Esbozáronse os compoñentes fundamentais dos mobles, en relación cos materiais, a estética, os elementos decorativos, as técnicas,
a funcionalidade e a aplicación.

(MP0538_12) CA2.7 Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe dispoñibles (táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes).

(MP0538_22) CA2.8 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

(MP0538_12) CA2.8 Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento superficial, sales e autoclave, etc.) en función do produto que
cumpra obter na primeira transformación.

(MP0538_22) CA2.9 Identificáronse os tipos de acabamentos superficiais.

(MP0538_12) CA2.9 Calculouse a humidade da madeira a través do manexo de utensilios e instrumentos de medición específicos.

(MP0538_22) CA2.10 Recoñecéronse os principais estilos de moble a partir da información achada en bibliografía e sitios web de internet.

(MP0538_12) CA2.10 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función das súas características e do tipo de esforzo mecánico que deba soportar.

(MP0538_22) CA2.11 Elaboráronse mostras con elementos significativos de mobles que identifican as características principais de estilo e dos seus
sistemas de construción.

(MP0538_12) CA2.11 Realizáronse ensaios sinxelos de laboratorio para avaliar o cumprimento das normas de calidade.

(MP0538_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_12) CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_22) CA3.1 Describíronse sistemas de construción e os subconxuntos de mobles e elementos de carpintaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0538_22) CA3.2 Describíronse e ilustráronse os sistemas de construción e as partes de mobles.

(MP0538_12) CA3.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características e da súa aplicación.

(MP0538_12) CA3.3 Seleccionáronse os vidros en función das súas características e do espazo que haxa que pechar.

(MP0538_22) CA3.3 Identificáronse enlaces, unións e ensamblaxes tradicionais entre pezas de madeira.

(MP0538_12) CA3.4 Seleccionáronse outros materiais, como plásticos, aceiro inoxidable e outros metais, e pedras naturais e artificiais.

(MP0538_22) CA3.4 Identificáronse os sistemas de unión e ensamblaxe das partes dos elementos dun moble ou dun elemento de carpintaría.

(MP0538_22) CA3.5 Identificáronse os sistemas de unión nos caixóns e as súas guías, a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.5 Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra unir e do proceso de xuntamento.

(MP0538_12) CA3.6 Escolléronse materiais complementarios de mobles e de instalacións.

(MP0538_22) CA3.6 Identificáronse diversas opcións a partir de mostras e información técnica de apoios (zócolos, nivelación de bases, regulacións, etc.).

(MP0538_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_22) CA3.7 Identificáronse os elementos de unión (chavetas, galletas, espigas, puntas, parafusos, etc.), a partir de mostras e información técnica.

(MP0538_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.8 Seleccionáronse ferraxes para solucións construtivas con base en catálogos e mediante programas informáticos de provedores.

(MP0538_22) CA3.9 Obtivéronse planos de montaxe de ferraxes para cada solución construtiva, a través de programas informáticos de provedores de
ferraxes.

(MP0538_12) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.10 Elaboráronse listaxes de provedores de elementos de unión para cada solución construtiva a partir de sitios de internet.

(MP0538_12) CA3.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0538_12) CA3.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0538_22) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0538_22) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0538_22) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0538_22) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Na primeira parte da proba realizarase unha proba teórica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os instrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Na segunda parte da proba realizarase unha proba práctica basada nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional considerados mínimos exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Os instrumentos  necesario para efectuar a proba escrita teórica son:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D e 3D.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, listas de materiais, medicións, valoracións e presupostos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0546 Montaxe de carpintaría e moble 02019/2020 087

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL MÍGUEZ SANTOS

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 - Organiza a montaxe de mobles e carpintaría, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as materias primas
seleccionadas.
RA2 - Prepara e selecciona maquinaria, produtos, utensilios e accesorios para a montaxe de elementos de carpintaría e moble, para o que determina os
recursos, e comproba o seu funcionamento ou a súa aplicación, en condicións de seguridade.
RA3 - Compón conxuntos de carpintaría e moble, para o que interpreta as especificacións técnicas do produto, aplicando procedementos de montaxe
racionais e eficientes.

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.14 Determináronse os equipamentos de protección individual necesarios.

CA2.15 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.14 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

CA4.6 Comprobáronse os parámetros establecidos.

CA4.7 Reaxustáronse as folguras.

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

CA4.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

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 montaxe de mobles e carpintaría, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as materias primas
seleccionadas.
RA2 - Prepara e selecciona maquinaria, produtos, utensilios e accesorios para a montaxe de elementos de carpintaría e moble, para o que determina os
recursos, e comproba o seu funcionamento ou a súa aplicación, en condicións de seguridade.
RA3 - Compón conxuntos de carpintaría e moble, para o que interpreta as especificacións técnicas do produto, aplicando procedementos de montaxe
racionais e eficientes.

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

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA2.14 Determináronse os equipamentos de protección individual necesarios.

CA2.15 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.14 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

CA4.6 Comprobáronse os parámetros establecidos.

CA4.7 Reaxustáronse as folguras.

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

CA4.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA

- Organiza a montaxe de mobles e carpintaría.

- Colocar axeitadamente as pezas no seu lugar de almacenamento ata a súa intervención na montaxe, dispoñendo as caras, os sentidos das veas

e a dirección de textura.

- Analizar a documentación de recepción de material coas instrucións de montaxe.

- Organizar o posto de traballo con criterios de eficiencia produtiva, ergonomía e seguridade.

- Abastecerse de ferraxes seguindo as instrucións de montaxe establecidas no proxecto.

- Selecciónar as pezas necesarias para cada fase da montaxe e rexeitáronse as pezas que non cumpran os requisitos mínimos de calidade

esixidos.

- Valorar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

- Maquinaría e produtos para a montaxe de mobles e carpintaría

- Seleccionar a maquinaria para cada fase da montaxe.

- Diferenciar e as funcións das máquinas portátiles.

- Revisar as máquinas portátiles.

- Empregar adhesivos e cal é o máis adecuado para cada traballo.

- Aplicar as medidas de seguridade das máquinas tanto convencional como portatil.

- Compoñer conxuntos de carpintaría e moble.

- Identificar cada peza mediante códigos ou símbolos (numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, etc.).

- Mecanizar os elementos de unión mediante a maquinaria prevista.

- Controlar os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadro, diagonais, etc.).

- Empregar os elementos de seguridade para evitar os accidentes na composición de conxuntos de carpintaría e moble

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Montaxe de ferraxes e accesorios.

- Seleccionar ferraxes que existen no mercado actual.

- Montaxe de conxunto e dos seus compoñentes.

- Mecanizar empregando patróns específicos.

- Comprobar dos parámetros establecidos, e se reaxustan as folguras.

- Rexeitar os compoñentes que non superan o control de calidade establecido.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

- Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

- A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

PARTE TEÓRICA

- A proba constará de 10 preguntas de desarrollo relacionadas co currículo do módulo. Cada pregunta vale  1 punto, sendo necesario unha nota de

5 para superar o módulo.

- A)  Evolución de coñecementos e destrezas, na realización de montaxes de carpintaría e moble cos seguintes apartados:

-Organizar o material para a montaxe  -------------------------------- 20%

-Selección das máquinas para a montaxe ---------------------------   20%

-Compoñer conxuntos, empregando as medidas de seguridade.------- 20%

- B)  Aplicación dos coñecementos e destrezas nun caso práctico -----     35%

- C)  Respecto pola ferramentas e materiais.       -------------------------- 5 %

- A cualificación da proba será de un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

- Para aprobar o aspirante,  ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

- Proba teórica: 10 preguntas de desenvolvemento.

- Instrumentos necesarios: Bolígrafo, goma, regra, escuadra e cartabón.

- As probas realizaranse con bolígrafo. Non se poderá usar lapis.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

- O aspirante, que acceda a proba práctica, deberá traer consigo o equipo de ferramenta necesario para o desenvolvemento do exercicio, que

consistirá nun suposto práctico relacionado co currículo do módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo VICTORIANO TOMÉ CASTRO

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 - Realiza programas de control numérico para o mecanizado de pezas de madeira e derivados, para o que interpreta manuais e aplica sistemas de
programación.

RA2 - Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e dispondo ferramentas e utensilios.

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identifican os riscos asociados e adopta as medidas necesarias para
os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as clases de máquinas CNC, as súas prestacións e as súas características.

CA1.2 Recoñecéronse os sistemas de programación existentes no mercado.

CA1.3 Comprendeuse como funcionan os sistemas de programación.

CA1.4 Identificáronse os tipos de programación.

CA1.5 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de programación.

CA1.6 Comprendeuse a estrutura básica dos programas de control numérico.

CA1.7 Realizáronse os despezamentos mediante programas asistidos por computador (CAD).

CA1.8 Transferiuse a información xeométrica do sistema CAD ao sistema CAM mediante o formato común de intercambio gráfico (DXF) en caso de non
estaren integrados.

CA1.9 Seleccionáronse as opcións de programación para cada peza.

CA1.11 Identificáronse as etapas para a elaboración dos programas.

CA1.12 Respectáronse as indicacións recollidas no manual de programación.

CA1.13 Elaboráronse os programas de control numérico e mellorouse o proceso para a fabricación.

CA1.14 Definíronse os criterios de creación para a interpretación de códigos mediante valores estandarizados nunha linguaxe comprensible para o cadro
produtivo.

CA1.15 Identificáronse os tipos de codificación máis empregados e seleccionouse o máis adecuado.

CA2.1 Gardouse o programa na estrutura de ficheiros xerada.

CA2.2 Identificáronse as posibles causas de perda de datos nos sistemas de almacenamento.

CA2.3 Obtivéronse copias de seguridade de programas de mecanizado.

CA2.4 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada modalidade de copia de seguridade.

CA2.5 Simulouse informaticamente o programa, efectuando as modificacións necesarias.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Comprobáronse as características e o número de pezas necesarios para mecanizar o traballo.

CA2.7 Equilibráronse os utensilios e as velocidades en función da calidade das ferramentas e do tipo de material co que se vaia traballar.

CA2.8 Seleccionáronse as ferramentas segundo as necesidades de produción.

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

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

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

CA5.8 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

RA1 - Realiza programas de control numérico para o mecanizado de pezas de madeira e derivados, para o que interpreta manuais e aplica sistemas de
programación.

RA2 - Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e dispondo ferramentas e utensilios.

RA3 - Controla procesos de mecanizado por control numérico, tendo en conta a relación entre o funcionamento do programa-máquina e a calidade das
pezas obtidas.

RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel de máquinas de control numérico, para o que interpreta manuais e aplica os procedementos establecidos.

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identifican os riscos asociados e adopta as medidas necesarias para
os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.10 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios para realizar o traballo.

CA1.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica, e demostrouse interese pola mellora do proceso.

CA1.17 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.18 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.3 Obtivéronse copias de seguridade de programas de mecanizado.

CA2.9 Montáronse na máquina as ferramentas programadas, respectando as indicacións do manual.

CA2.10 Realizouse o cambio de ferramenta de xeito manual ou automatizado, dependendo das características da máquina.

CA2.11 Informouse das posibles modificacións sobre as ferramentas instaladas e asegurouse de que estas impidan que o resto de persoal poida cometer
erros de programación.

CA2.12 Comprobouse que os datos das ferramentas correspondan ás ferramentas instaladas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.13 Programouse a colocación do cambio de peza de forma eficiente co fin de facilitar ben o xiro para traballar na outra cara, ou ben para a substituír
por outra.

CA2.14 Cargouse o programa no computador da máquina e procedeuse á súa simulación.

CA2.15 Preparáronse e comprobáronse os sistemas de suxeición das pezas.

CA2.16 Definiuse o sistema de alimentación, retirada eficiente de pezas e transporte.

CA2.17 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.18 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.1 Procesouse a peza en baleiro e comprobouse que impida a colisión de ferramenta con sistemas de suxeición, con procedementos de seguridade.

CA3.2 Axustouse o programa de control numérico en caso necesario, tomando como criterios a eficiencia, a calidade e a produtividade máximas, sen
mingua da seguridade.

CA3.3 Executouse o programa en peza real, para o que se modificou o programa en caso necesario, e verificouse a calidade de peza.

CA3.4 Programouse o número de pezas necesarias aproveitando convenientemente os desprazamentos na máquina.

CA3.5 Realizáronse as pezas necesarias e comprobouse a súa calidade (tolerancias, estelamento, repelo, etc.).

CA3.6 Reducíronse os tempos mortos do persoal.

CA3.7 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.8 Realizouse o proceso de control, respectando os procedementos, as normas e as recomendacións que se especifican na documentación técnica.

CA3.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.1 Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel aplicando o indicado por fábrica.

CA4.2 Realizáronse as operacións de mantemento operativo establecidas.

CA4.3 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo determinadas.

CA4.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

CA4.5 Formalizouse a documentación de control.

CA4.6 Realizouse historial de incidencias.

CA4.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.8 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

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

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

CA5.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

MÍNIMOS EXIXIBLES.

O alumnado debe:

- Coñecer as máquinas CNC, a súa estrutura, características e elementos que a conforman.

- Mecanizar pezas no CNC mediante a programación en código ISO.

- Mecanizar pezas no CNC utilizando como medio de deseño e configuración o programa ALPHACAM ou outro similar.

- Configurar as ferramentas utilizadas en CNC.

- Diferenciar os elementos de seguridade.

- Coñecer as operación de mantemento operativo.

Criterios de cualificación:

PRIMEIRA PARTE DA PROBA

1. Utilización do programa CAD-CAM para configurar o mecanizado de pezas según uns requerimentos técnicos.

Débese conseguir un arquivo configurado para levar a máquina

2. Resolución de preguntas tipo test.

Constará de 10 preguntas, cada unha das cales terá un valor de 1 pto.

O apartado 1 ten un peso do 65%.

O apartado 2 ten un peso do 35%.

SEGUNDA PARTE DA PROBA

A proba consiste nun suposto práctico de mecanizado de pezas no control numérico Bermaq Euro 2000.

Para superar esta parte debesé conseguir unha peza mecanizada respectando os requerimentos técnicos solicitados, aplicando as medidas de

seguridade necesarias.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro 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 proba conta de duas partes:

1. Utilización do programa CAD-CAM para configurar o mecanizado de pezas según uns requerimentos técnicos.

Débese conseguir un arquivo configurado para levar a máquina

4.a) Primeira parte da proba
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2. Resolución de preguntas tipo test.

Constará de 10 preguntas, cada unha das cales terá un valor de 1 pto.

O alumno debe traer, un lápiz, goma, bolígrafo, un pen-drive e unha calculadora.

4.b) Segunda parte da proba

A proba consiste nun suposto práctico de mecanizado de pezas no control numérico Bermaq Euro 2000.

O alumno debe traer un Epi (botas de seguridade, luvas, gafas proctetoras, bata e protectores auditivos)
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0544 Mecanizado de madeira e derivados 02019/2020 0158

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL MÍGUEZ SANTOS

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 - Selecciona materiais para a fabricación en carpintaría e moble, aplicando métodos de optimización.

RA2 - Prepara a fabricación de elementos de madeira e derivados, marcando pezas e determinando operacións de mecanizado convencional.

RA3 - Pon a punto máquinas de mecanizado convencional, axustando os seus parámetros, e verifica primeiras pezas.

RA4 - Obtén pezas e subconxuntos realizando operacións de mecanizado-prensaxe, e verifica a calidade do produto.

RA5 - Mantén operativas máquinas e equipamentos, realizando e describindo operacións de limpeza, afiadura de ferramentas e substitución de elementos.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identifica os riscos asociados e adopta as medidas necesarias para
os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a lista de despezamento de materiais interpretando a documentación técnica.

CA1.2 Comprobouse que os materiais que se vaian mecanizar teñan a calidade requirida.

CA1.3 Comprobouse que as dimensións dos materiais sexan as adecuadas para reducir o desperdicio de material.

CA1.4 Previuse o sobredimensionamento de material para asegurar durante o mecanizado a forma e a dimensión correctas finais.

CA1.5 Colocouse o material resultante do xeito indicado para evitar deformacións.

CA1.6 Almacenáronse ou elimináronse os restos de material segundo sexa o caso.

CA1.7 Respectáronse os obxectivos de calidade no proceso de selección e aproveitamento óptimo de materiais.

CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.1 Comprobouse a dispoñibilidade de materiais e medios para a fabricación.

CA2.2 Seleccionouse o material idóneo.

CA2.3 Asegurouse a factibilidade do proceso de fabricación das pezas que se desexe obter en función dos recursos dispoñibles.

CA2.4 Realizouse a marcaxe da primeira peza de referencia.

CA2.5 Asignáronse máquinas e persoal para as necesidades de fabricación.

CA2.6 Planificouse o fluxo de traballo en función dos recursos dispoñibles.

CA2.7 Realizáronse os patróns requiridos.

CA2.8 Marcáronse as pezas con curvaturas considerando a resistencia do material.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Colocouse o material e ferramenta auxiliar necesaria en cada fase do proceso de fabricación.

CA2.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.11 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.1 Montáronse as ferramentas de corte nas máquinas e nos equipamentos de fabricación.

CA3.2 Axustáronse os parámetros das máquinas.

CA3.3 Estableceuse a secuencia do mecanizado da peza.

CA3.4 Preparáronse os materiais para o seu mecanizado, sen que afecte o proceso.

CA3.5 Organizouse o transporte dos materiais nas zonas de mecanizado.

CA3.6 Instaláronse e axustáronse os elementos de seguridade e alimentación nas máquinas e nos equipamentos.

CA3.7 Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para iniciar as operacións de mecanizado.

CA3.8 Verificouse que as características da primeira peza sexan as esperadas e estableceuse unha ratio de mostraxe.

CA3.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA4.1 Comprobouse o estado das ferramentas, e o axuste das máquinas e dos equipamentos de protección.

CA4.2 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual e valorouse a súa utilidade.

CA4.3 Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e comprobáronse as medidas de seguridade.

CA4.4 Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.).

CA4.5 Recubríronse os cantos e/ou as superficies de acordo co acabamento final requirido.

CA4.6 Encoláronse e prensáronse as pezas cos materiais definidos na documentación técnica cos equipamentos e os medios establecidos.

CA4.7 Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o mínimo posible para os requisitos esixidos.

CA4.8 Verificouse a calidade do produto elaborado realizando as comprobacións requiridas e, de ser o caso, aplicáronse as medidas correctoras
establecidas.

CA4.9 Comprobouse que a ergonomía adoptada evite lesións ou doenzas.

CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.11 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA5.1 Detectouse cando é necesario facer operacións de mantemento.

CA5.2 Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel, aplicando as recomendacións de fábrica indicadas nos manuais de uso.

CA5.3 Realizáronse as operacións de mantemento operativo establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo determinadas.

CA5.5 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

CA5.6 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

CA5.7 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e de operacións de mantemento, etc.

CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA6.1 Indicáronse as zonas destinadas a cada tarefa.

CA6.2 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

CA6.4 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 se empregan nas operacións de mecanizado.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.10 Xestionáronse os residuos xerados de acordo co protocolo establecido.

CA6.11 Describíronse os protocolos en caso de accidentes.

CA6.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA6.13 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Selecciona materiais para a fabricación en carpintaría e moble, aplicando métodos de optimización.

RA2 - Prepara a fabricación de elementos de madeira e derivados, marcando pezas e determinando operacións de mecanizado convencional.

RA3 - Pon a punto máquinas de mecanizado convencional, axustando os seus parámetros, e verifica primeiras pezas.

RA4 - Obtén pezas e subconxuntos realizando operacións de mecanizado-prensaxe, e verifica a calidade do produto.

RA5 - Mantén operativas máquinas e equipamentos, realizando e describindo operacións de limpeza, afiadura de ferramentas e substitución de elementos.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identifica os riscos asociados e adopta as medidas necesarias para
os previr.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a lista de despezamento de materiais interpretando a documentación técnica.

CA1.2 Comprobouse que os materiais que se vaian mecanizar teñan a calidade requirida.

CA1.3 Comprobouse que as dimensións dos materiais sexan as adecuadas para reducir o desperdicio de material.

CA1.4 Previuse o sobredimensionamento de material para asegurar durante o mecanizado a forma e a dimensión correctas finais.

CA1.5 Colocouse o material resultante do xeito indicado para evitar deformacións.

CA1.6 Almacenáronse ou elimináronse os restos de material segundo sexa o caso.

CA1.7 Respectáronse os obxectivos de calidade no proceso de selección e aproveitamento óptimo de materiais.

CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA1.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA2.1 Comprobouse a dispoñibilidade de materiais e medios para a fabricación.

CA2.2 Seleccionouse o material idóneo.

CA2.3 Asegurouse a factibilidade do proceso de fabricación das pezas que se desexe obter en función dos recursos dispoñibles.

CA2.4 Realizouse a marcaxe da primeira peza de referencia.

CA2.5 Asignáronse máquinas e persoal para as necesidades de fabricación.

CA2.6 Planificouse o fluxo de traballo en función dos recursos dispoñibles.

CA2.7 Realizáronse os patróns requiridos.

CA2.8 Marcáronse as pezas con curvaturas considerando a resistencia do material.

CA2.9 Colocouse o material e ferramenta auxiliar necesaria en cada fase do proceso de fabricación.

CA2.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA2.11 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA3.1 Montáronse as ferramentas de corte nas máquinas e nos equipamentos de fabricación.

CA3.2 Axustáronse os parámetros das máquinas.

CA3.3 Estableceuse a secuencia do mecanizado da peza.

CA3.4 Preparáronse os materiais para o seu mecanizado, sen que afecte o proceso.

CA3.5 Organizouse o transporte dos materiais nas zonas de mecanizado.

CA3.6 Instaláronse e axustáronse os elementos de seguridade e alimentación nas máquinas e nos equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para iniciar as operacións de mecanizado.

CA3.8 Verificouse que as características da primeira peza sexan as esperadas e estableceuse unha ratio de mostraxe.

CA3.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA3.10 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA4.1 Comprobouse o estado das ferramentas, e o axuste das máquinas e dos equipamentos de protección.

CA4.2 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual e valorouse a súa utilidade.

CA4.3 Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e comprobáronse as medidas de seguridade.

CA4.4 Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.).

CA4.5 Recubríronse os cantos e/ou as superficies de acordo co acabamento final requirido.

CA4.6 Encoláronse e prensáronse as pezas cos materiais definidos na documentación técnica cos equipamentos e os medios establecidos.

CA4.7 Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o mínimo posible para os requisitos esixidos.

CA4.8 Verificouse a calidade do produto elaborado realizando as comprobacións requiridas e, de ser o caso, aplicáronse as medidas correctoras
establecidas.

CA4.9 Comprobouse que a ergonomía adoptada evite lesións ou doenzas.

CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA4.11 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA5.1 Detectouse cando é necesario facer operacións de mantemento.

CA5.2 Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel, aplicando as recomendacións de fábrica indicadas nos manuais de uso.

CA5.3 Realizáronse as operacións de mantemento operativo establecidas.

CA5.4 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo determinadas.

CA5.5 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

CA5.6 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

CA5.7 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e de operacións de mantemento, etc.

CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA5.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

CA6.1 Indicáronse as zonas destinadas a cada tarefa.

CA6.2 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 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 se empregan nas operacións de mecanizado.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
mecanizado.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.10 Xestionáronse os residuos xerados de acordo co protocolo establecido.

CA6.11 Describíronse os protocolos en caso de accidentes.

CA6.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

CA6.13 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as
compañeiras.

-MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA.

-Seleccionar mediante o estudio de documentación técnica que tipos de materiais, madeiras, taboeiros etc, se van a usar.

-Elaborar unha lista de despedazamento e determinar a calidade do material a utilizar, marcar adecuadamente o material para o seu

aproveitamento, prevendo o sobredimensionamento.etc.

-Preparar máquinas para mecanizar

-Colocación do material e ferramenta auxiliar.

-Montaxe de ferramentas de corte para iniciar o mecanizado, axustalas e establecer secuencias de fabricación de pezas coas máquinas.

-Montaxe de elementos de seguridade nas máquinas.

-Operacións de mantemento nas máquinas, de limpeza de zonas de traballo.

-Cambiar ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

-Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

-A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima.

-No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Selecccionar dos equipamentos de protección individual e valorar a súa utilidade.

-Obter pezas e conxuntos coas máquinas convencionais.

-Mecanizar coas máquinas do taller de, aplicando as normas de protección.

-Facer as pezas que se necesitan, analizando a súa calidade de fabricación.

-Facer o almacenamento e eliminación dos restos sobrantes do mecanizado.

-Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os

equipamentos para os previr.

PARTE TEÓRICA

- A proba constará de 10 preguntas de desarrollo relacionadas co currículo do módulo. Cada pregunta vale  1 punto, sendo necesario unha nota de

5 para superar o módulo.

PARTE PRÁCTICA

- A parte práctica constará dos apartados e porcentaxes seguintes:

- A)  Evolución de coñecementos e destrezas na realización de mecanizados coas diversas máquinas da aula taller cos seguintes apartados:

-Selección de material para fabricación -------------------------------------20%

-Preparación das máquinas para mecanizar ---------------------------------20%

-Mecanizar coas máquinas, empregando as medidas de seguridade.-------20%

- B)  Aplicación dos coñecementos e destrezas nun caso práctico -----------     35%

- C)  Respecto pola ferramentas e materiais. - --------------------------------    5%

- A cualificación da proba será de un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

- Para aprobar o aspirante, ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

- Proba teórica: 10 preguntas de desenvolvemento.

- Instrumentos necesarios: Bolígrafo, goma, regra, escuadra e cartabón.

- As probas realizaranse con bolígrafo.  Non se poderá usar lapis.

4.b) Segunda parte da proba

- O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer consigo o equipo de ferramenta necesario para o desenvolvemento do exercicio, que

consistirá nun suposto práctico relacionado co currículo do módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0540 Operacións básicas de carpintaría 02019/2020 0240

MP0540_12 Fabricación manual de elementos de carpintaría 02019/2020 0120

MP0540_22 Fabricación con máquinas convencionais en carpintaría 02019/2020 0120

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

Profesorado asignado ao módulo GUMERSINDO COUSO BOULLOSA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0540_22) RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con máquinas convencionais.

(MP0540_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, tendo en conta a súa relación entre as súas prestacións e o resultado estético e
funcional que se queira obter.
(MP0540_12) RA2 - Selecciona madeira para a fabricación de elementos de carpintaría, e xustifica a súa elección en función do mecanizado que se vaia
realizar e do resultado que se desexe obter.

(MP0540_22) RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas convencionais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta documentación gráfica e aplica técnicas de medición.

(MP0540_22) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais aplicando procedementos establecidos.

(MP0540_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

(MP0540_12) RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con ferramentas manuais.

(MP0540_12) RA5 - Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os procedementos establecidos.

(MP0540_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxe utilizados en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0540_22) CA1.2 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado.

(MP0540_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0540_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0540_22) CA1.5 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.5 Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran coa funcionalidade solicitada.

(MP0540_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e relacionáronse as posibles solucións.

(MP0540_22) CA1.6 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0540_12) CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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(MP0540_22) CA1.7 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0540_22) CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas.

(MP0540_22) CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado.

(MP0540_22) CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da súa
forma (empenamento, alombamento, tensións internas, etc.).

(MP0540_22) CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina.

(MP0540_22) CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tamaño, rotura de utensilios, etc.).

(MP0540_22) CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).

(MP0540_22) CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0540_22) CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais establecidas na documentación gráfica.

(MP0540_22) CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0540_22) CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA2.3 Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0540_22) CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_22) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0540_12) CA2.4 Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función do resultado que se persiga.

(MP0540_22) CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0540_22) CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA2.6 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais da materia prima.

(MP0540_12) CA2.7 Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, veas, etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.).
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(MP0540_22) CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA2.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_22) CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distintas fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se vaian obter a partir da documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas convencionais.

(MP0540_12) CA3.2 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0540_22) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA3.3 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (caras visibles e defectos, etc.).

(MP0540_22) CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coitelas, serras, etc.

(MP0540_12) CA3.4 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0540_12) CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA3.6 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_22) CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en carpintaría

(MP0540_22) CA4.1 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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(MP0540_12) CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu manexo.

(MP0540_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0540_12) CA4.3 Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta,
etc.).

(MP0540_22) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA4.4 Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto (gatos e prensas, etc.).

(MP0540_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA4.5 Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0540_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0540_12) CA4.6 Obtivéronse as pezas coas características requiridas.

(MP0540_22) CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA4.7 Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA4.8 Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_22) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto,
afiadura, etc.).

(MP0540_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA5.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA5.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA5.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_12) CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición

(MP0540_12) CA5.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA5.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.
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(MP0540_12) CA5.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA5.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_12) CA5.11 Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais (afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.).

(MP0540_12) CA6.2 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en ferramentas manuais.

(MP0540_12) CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada operación de mantemento.

(MP0540_12) CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA6.5 Xerouse un histórico de incidencias de ferramentas manuais e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA6.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_12) CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA6.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar
(calzado, protección ocular e respiratoria, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado manual.

(MP0540_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA7.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

(MP0540_22) RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con máquinas convencionais.

(MP0540_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, tendo en conta a súa relación entre as súas prestacións e o resultado estético e
funcional que se queira obter.
(MP0540_12) RA2 - Selecciona madeira para a fabricación de elementos de carpintaría, e xustifica a súa elección en función do mecanizado que se vaia
realizar e do resultado que se desexe obter.

(MP0540_22) RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas convencionais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta documentación gráfica e aplica técnicas de medición.

(MP0540_22) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais aplicando procedementos establecidos.

(MP0540_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

(MP0540_12) RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con ferramentas manuais.

(MP0540_12) RA5 - Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os procedementos establecidos.

(MP0540_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxe utilizados en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0540_22) CA1.2 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado.

(MP0540_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0540_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0540_22) CA1.5 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.5 Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran coa funcionalidade solicitada.

(MP0540_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e relacionáronse as posibles solucións.

(MP0540_22) CA1.6 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0540_12) CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA1.7 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0540_22) CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas.

(MP0540_22) CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado.

(MP0540_22) CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da súa
forma (empenamento, alombamento, tensións internas, etc.).

(MP0540_22) CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina.

(MP0540_22) CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tamaño, rotura de utensilios, etc.).

(MP0540_22) CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).

(MP0540_22) CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0540_22) CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais establecidas na documentación gráfica.

(MP0540_22) CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0540_22) CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA2.3 Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0540_22) CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_22) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0540_12) CA2.4 Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función do resultado que se persiga.

(MP0540_22) CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0540_22) CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA2.6 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais da materia prima.

(MP0540_12) CA2.7 Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, veas, etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.).

(MP0540_22) CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que se vaia realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA2.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_22) CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distintas fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se vaian obter a partir da documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas convencionais.

(MP0540_12) CA3.2 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0540_22) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA3.3 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (caras visibles e defectos, etc.).

(MP0540_22) CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coitelas, serras, etc.

(MP0540_12) CA3.4 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0540_12) CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA3.6 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_22) CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0540_12) CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en carpintaría

(MP0540_12) CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu manexo.

(MP0540_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA4.3 Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta,
etc.).

(MP0540_12) CA4.4 Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto (gatos e prensas, etc.).

(MP0540_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA4.5 Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0540_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0540_12) CA4.6 Obtivéronse as pezas coas características requiridas.

(MP0540_22) CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA4.7 Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA4.8 Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto,
afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA5.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA5.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA5.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_12) CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición

(MP0540_12) CA5.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA5.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA5.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA5.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_12) CA5.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_12) CA5.11 Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais (afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.).

(MP0540_12) CA6.2 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en ferramentas manuais.

(MP0540_12) CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada operación de mantemento.

(MP0540_12) CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA6.5 Xerouse un histórico de incidencias de ferramentas manuais e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA6.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_12) CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA6.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar
(calzado, protección ocular e respiratoria, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado manual.

(MP0540_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA7.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA7.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.
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Todos os CA que aparecen e que se recollen nesta programación considéranse mínimos exixibles para unha avaliación positiva.

Criterios de cualificación

    Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

    Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

    A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

A proba constará de 10 preguntas de desarrollo relacionadas co currículo do módulo. Cada pregunta vale  1 punto, sendo necesario  unha nota de

5 para superar o módulo.

Parte práctica

A proba constará de un exercicio práctico relacionado co currículo do módulo, que se puntuará do 1 ao 10.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba  teórica: 10 preguntas de desarrollo.

Instrumentos necesarios: Bolígrafo,  goma, regra, escuadra e cartabón.

As probas realizaranse con bolígrafo. Pódese utilizar calquera cor menos o vermello. Non se poderá usar lápis.

4.b) Segunda parte da proba

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer consigo o equipo de ferramenta necesario para o desenvolvemento do exercicio, que

consistirá nun suposto práctico relacionado co currículo do módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0540 Operacións básicas de carpintaría 02019/2020 0240

MP0540_12 Fabricación manual de elementos de carpintaría 02019/2020 0120

MP0540_22 Fabricación con máquinas convencionais en carpintaría 02019/2020 0120

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

Profesorado asignado ao módulo VICENTE CORTIZO BLANCO

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

(MP0540_22) RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con máquinas convencionais.

(MP0540_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, tendo en conta a súa relación entre as súas prestacións e o resultado estético e
funcional que se queira obter.
(MP0540_12) RA2 - Selecciona madeira para a fabricación de elementos de carpintaría, e xustifica a súa elección en función do mecanizado que se vaia
realizar e do resultado que se desexe obter.

(MP0540_22) RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas convencionais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta documentación gráfica e aplica técnicas de medición.

(MP0540_22) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais aplicando procedementos establecidos.

(MP0540_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

(MP0540_12) RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con ferramentas manuais.

(MP0540_12) RA5 - Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os procedementos establecidos.

(MP0540_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxe utilizados en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0540_22) CA1.2 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado.

(MP0540_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0540_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0540_22) CA1.5 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.5 Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran coa funcionalidade solicitada.

(MP0540_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e relacionáronse as posibles solucións.

(MP0540_22) CA1.6 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0540_12) CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.7 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0540_22) CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas.

(MP0540_22) CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado.

(MP0540_22) CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da súa
forma (empenamento, alombamento, tensións internas, etc.).

(MP0540_22) CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina.

(MP0540_22) CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tamaño, rotura de utensilios, etc.).

(MP0540_22) CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).

(MP0540_22) CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0540_22) CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais establecidas na documentación gráfica.

(MP0540_22) CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0540_22) CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA2.3 Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0540_22) CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_22) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0540_12) CA2.4 Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función do resultado que se persiga.

(MP0540_22) CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0540_22) CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA2.6 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais da materia prima.

(MP0540_12) CA2.7 Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, veas, etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA2.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_22) CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distintas fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se vaian obter a partir da documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas convencionais.

(MP0540_12) CA3.2 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0540_22) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA3.3 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (caras visibles e defectos, etc.).

(MP0540_22) CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coitelas, serras, etc.

(MP0540_12) CA3.4 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0540_12) CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA3.6 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_22) CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en carpintaría

(MP0540_22) CA4.1 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

(MP0540_12) CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu manexo.

(MP0540_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0540_12) CA4.3 Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta,
etc.).

(MP0540_22) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA4.4 Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto (gatos e prensas, etc.).

(MP0540_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA4.5 Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0540_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0540_12) CA4.6 Obtivéronse as pezas coas características requiridas.

(MP0540_22) CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA4.7 Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA4.8 Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_22) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto,
afiadura, etc.).

(MP0540_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA5.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA5.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA5.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_12) CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición

(MP0540_12) CA5.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA5.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_12) CA5.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA5.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_12) CA5.11 Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais (afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.).

(MP0540_12) CA6.2 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en ferramentas manuais.

(MP0540_12) CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada operación de mantemento.

(MP0540_12) CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA6.5 Xerouse un histórico de incidencias de ferramentas manuais e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA6.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_12) CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA6.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar
(calzado, protección ocular e respiratoria, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado manual.

(MP0540_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA7.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

(MP0540_22) RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con máquinas convencionais.

(MP0540_12) RA1 - Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, tendo en conta a súa relación entre as súas prestacións e o resultado estético e
funcional que se queira obter.
(MP0540_12) RA2 - Selecciona madeira para a fabricación de elementos de carpintaría, e xustifica a súa elección en función do mecanizado que se vaia
realizar e do resultado que se desexe obter.

(MP0540_22) RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas convencionais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta documentación gráfica e aplica técnicas de medición.

(MP0540_22) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais aplicando procedementos establecidos.

(MP0540_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

(MP0540_12) RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con ferramentas manuais.

(MP0540_12) RA5 - Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e axusta os seus elementos.

(MP0540_12) RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os procedementos establecidos.

(MP0540_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.1 Identificáronse os principais tipos de ensamblaxe utilizados en carpintaría.

(MP0540_12) CA1.2 Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas aplicacións.

(MP0540_22) CA1.2 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado.

(MP0540_12) CA1.3 Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0540_12) CA1.4 Seleccionouse o material para empregar en función das características mecánicas e estéticas da ensamblaxe.

(MP0540_22) CA1.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0540_22) CA1.5 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.5 Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran coa funcionalidade solicitada.

(MP0540_12) CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e relacionáronse as posibles solucións.

(MP0540_22) CA1.6 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0540_12) CA1.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA1.7 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0540_12) CA1.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0540_22) CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas.

(MP0540_22) CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado.

(MP0540_22) CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da súa
forma (empenamento, alombamento, tensións internas, etc.).

(MP0540_22) CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina.

(MP0540_22) CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tamaño, rotura de utensilios, etc.).

(MP0540_22) CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_22) CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, etc.).

(MP0540_22) CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0540_22) CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais establecidas na documentación gráfica.

(MP0540_22) CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA2.2 Controlouse o grao de humidade da madeira.

(MP0540_22) CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA2.3 Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0540_22) CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_22) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a composición.

(MP0540_12) CA2.4 Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función do resultado que se persiga.

(MP0540_22) CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.5 Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0540_22) CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA2.6 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais da materia prima.

(MP0540_12) CA2.7 Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, veas, etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.).

(MP0540_22) CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que se vaia realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA2.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).

(MP0540_12) CA2.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_22) CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distintas fases do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_22) CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA3.1 Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se vaian obter a partir da documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas convencionais.

(MP0540_12) CA3.2 Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en función do traballo que se vaia realizar.

(MP0540_22) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0540_22) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA3.3 Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas características (caras visibles e defectos, etc.).

(MP0540_22) CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coitelas, serras, etc.

(MP0540_12) CA3.4 Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición e emparellamento, etc.).

(MP0540_12) CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspondan coa documentación técnica.

(MP0540_22) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA3.6 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_22) CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0540_12) CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en carpintaría

(MP0540_12) CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu manexo.

(MP0540_22) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_22) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA4.3 Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta,
etc.).

(MP0540_12) CA4.4 Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto (gatos e prensas, etc.).

(MP0540_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA4.5 Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0540_22) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0540_12) CA4.6 Obtivéronse as pezas coas características requiridas.

(MP0540_22) CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_22) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA4.7 Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_22) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA4.8 Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0540_22) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA4.9 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e
as compañeiras.

(MP0540_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto,
afiadura, etc.).

(MP0540_22) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_22) CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA5.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe.

(MP0540_12) CA5.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.).

(MP0540_12) CA5.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes).

(MP0540_12) CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición

(MP0540_12) CA5.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e descuadramento, etc.).

(MP0540_12) CA5.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.).

(MP0540_12) CA5.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as marxes de tolerancia admisibles.

(MP0540_12) CA5.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc.

(MP0540_12) CA5.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de
ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0540_12) CA5.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo.

(MP0540_12) CA5.11 Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso de ensamblaxe.

(MP0540_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais (afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.).

(MP0540_12) CA6.2 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en ferramentas manuais.

(MP0540_12) CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada operación de mantemento.

(MP0540_12) CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0540_12) CA6.5 Xerouse un histórico de incidencias de ferramentas manuais e operacións de mantemento.

(MP0540_12) CA6.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0540_12) CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA6.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0540_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP0540_12) CA7.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar
(calzado, protección ocular e respiratoria, indumentaria, etc.).

(MP0540_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0540_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado manual.

(MP0540_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0540_12) CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguridade.

(MP0540_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0540_12) CA7.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0540_12) CA7.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0540_12) CA7.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.
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Todos os CA que aparecen e que se recollen nesta programación considéranse mínimos exixibles para unha avaliación positiva.

Criterios de cualificación

    Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

    Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

    A cualificación final  será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

A proba constará de 10 preguntas de desarrollo relacionadas co currículo do módulo. Cada pregunta vale  1 punto, sendo necesario  unha nota de

5 para superar o módulo.

Parte práctica

A proba constará de un exercicio práctico relacionado co currículo do módulo, que se puntuará do 1 ao 10.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba  teórica: 10 preguntas de desarrollo.

Instrumentos necesarios: Bolígrafo,  goma, regra, escuadra e cartabón.

As probas realizaranse con bolígrafo. Pódese utilizar calquera cor menos o vermello. Non se poderá usar lápis.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer consigo o equipo de ferramenta necesario para o desarrollo do exercicio, que consistirá nun

suposto práctico relacionado co currículo do módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0541 Operacións básicas de moblaxe 02019/2020 0240

MP0541_33 Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas
convencionais

02019/2020 0100

MP0541_23 Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas
portátiles

02019/2020 0100

MP0541_13 Selección de materiais e elaboración de patróns 02019/2020 040

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL MÍGUEZ SANTOS

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

(MP0541_23) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

(MP0541_33) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

(MP0541_13) RA1 - Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0541_13) RA2 - Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e acabamento.

(MP0541_33) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0541_23) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA1.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0541_33) CA1.1 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado de moblaxe.

(MP0541_23) CA1.1 Identificouse a maquinaria portátil empregada na fabricación de moblaxe, e describíronse os seus elementos constitutivos.

(MP0541_33) CA1.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0541_23) CA1.2 Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en función da maquinaria portátil dispoñible e as características do mecanizado.

(MP0541_13) CA1.2 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0541_33) CA1.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0541_13) CA1.3 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se persiga.

(MP0541_23) CA1.3 Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os seus utensilios.

(MP0541_33) CA1.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_23) CA1.4 Comprobouse o estado e a colocación dos utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.).

(MP0541_13) CA1.4 Comprobouse que as dimensións das pezas que se desexe obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0541_33) CA1.5 Verificouse a colocación e a suxeición dos elementos e dos utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_23) CA1.5 Verificáronse os parámetros de traballo nas máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, profundidade e/ou entrada, par de aperto,
sentido de xiro, etc.).

(MP0541_13) CA1.5 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian
mecanizar.

(MP0541_13) CA1.6 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se vaia mecanizar e do mecanizado que se realice.

(MP0541_33) CA1.6 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_23) CA1.6 Seleccionouse o abrasivo en función das características superficiais que se desexe obter.

(MP0541_33) CA1.7 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0541_13) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA1.7 Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados.

(MP0541_33) CA1.8 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas e no caso de series de pezas estableceuse unha
ratio de comprobación.

(MP0541_23) CA1.8 Estableceuse a postura axeitada no emprego das máquinas e no uso que se lles vaia dar.

(MP0541_23) CA1.9 Mantívose libre de obstáculos a área de mecanizado e verificáronse os posibles riscos no uso e na manipulación de equipamentos de
protección individual.

(MP0541_33) CA1.9 Empregáronse os equipamentos de protección individualizada en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0541_23) CA1.10 Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións.

(MP0541_33) CA1.10 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0541_33) CA1.11 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0541_23) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.12 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.

(MP0541_33) CA1.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_13) CA2.1 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que cumpra elaborar, mediante a interpretación da documentación gráfica.

(MP0541_13) CA2.2 Seleccionouse o material de base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0541_33) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_23) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_23) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_13) CA2.3 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e as dimensións da peza que haxa que elaborar.

(MP0541_33) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA2.4 Desenvolvéronse as formas xeométricas aplicando os procedementos gráficos establecidos.

(MP0541_23) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_33) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_33) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesaria para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_23) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_13) CA2.5 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos en cada caso.

(MP0541_23) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_33) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_13) CA2.6 Deducíronse as correccións necesarias no trazado, en función das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso
construtivo.

(MP0541_23) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_33) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_13) CA2.7 Trazouse considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios de
aproveitamento de material, etc.).

(MP0541_13) CA2.8 Verificouse que as marcaxes e os trazados realizados cumpran as especificacións definidas.

(MP0541_33) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_23) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_33) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_23) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_13) CA2.9 Estableceuse a secuencia de mecanización na elaboración dos patróns.

(MP0541_23) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_33) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_13) CA2.10 Realizouse o mecanizado respectando os trazos marcados, coa calidade requirida.

(MP0541_33) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_13) CA2.11 Realizouse o acabamento dos patróns en función da documentación técnica.

(MP0541_23) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_33) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.12 Relacionouse cada patrón co mecanizado para o que fose construído.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA2.13 Distribuíronse os patróns nos postos en que se vaian empregar.

(MP0541_13) CA2.14 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles.

(MP0541_33) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles e convencionais.

(MP0541_33) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas, e purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0541_23) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento das máquinas portátiles (limpeza, engraxamento, cambios de ferramenta, etc.).

(MP0541_33) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_23) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_33) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_33) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_23) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_33) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_23) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_23) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_23) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_33) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_33) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_23) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_23) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_33) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_33) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_23) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_33) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_23) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_23) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_33) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_23) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_33) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_33) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

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

(MP0541_23) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

(MP0541_33) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

(MP0541_13) RA1 - Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0541_13) RA2 - Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e acabamento.

(MP0541_33) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0541_23) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_33) CA1.1 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado de moblaxe.

(MP0541_13) CA1.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0541_23) CA1.1 Identificouse a maquinaria portátil empregada na fabricación de moblaxe, e describíronse os seus elementos constitutivos.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_23) CA1.2 Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en función da maquinaria portátil dispoñible e as características do mecanizado.

(MP0541_13) CA1.2 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0541_33) CA1.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0541_23) CA1.3 Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os seus utensilios.

(MP0541_33) CA1.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0541_13) CA1.3 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se persiga.

(MP0541_23) CA1.4 Comprobouse o estado e a colocación dos utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.).

(MP0541_33) CA1.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_13) CA1.4 Comprobouse que as dimensións das pezas que se desexe obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0541_33) CA1.5 Verificouse a colocación e a suxeición dos elementos e dos utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0541_23) CA1.5 Verificáronse os parámetros de traballo nas máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, profundidade e/ou entrada, par de aperto,
sentido de xiro, etc.).

(MP0541_13) CA1.5 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian
mecanizar.

(MP0541_33) CA1.6 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_23) CA1.6 Seleccionouse o abrasivo en función das características superficiais que se desexe obter.

(MP0541_13) CA1.6 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se vaia mecanizar e do mecanizado que se realice.

(MP0541_23) CA1.7 Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados.

(MP0541_33) CA1.7 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0541_13) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA1.8 Estableceuse a postura axeitada no emprego das máquinas e no uso que se lles vaia dar.

(MP0541_33) CA1.8 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas e no caso de series de pezas estableceuse unha
ratio de comprobación.

(MP0541_33) CA1.9 Empregáronse os equipamentos de protección individualizada en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0541_23) CA1.9 Mantívose libre de obstáculos a área de mecanizado e verificáronse os posibles riscos no uso e na manipulación de equipamentos de
protección individual.

(MP0541_33) CA1.10 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0541_23) CA1.10 Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións.

(MP0541_23) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.11 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0541_33) CA1.12 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_33) CA1.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_13) CA2.1 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que cumpra elaborar, mediante a interpretación da documentación gráfica.

(MP0541_13) CA2.2 Seleccionouse o material de base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0541_33) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_23) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_23) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_13) CA2.3 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e as dimensións da peza que haxa que elaborar.

(MP0541_33) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_23) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_33) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_13) CA2.4 Desenvolvéronse as formas xeométricas aplicando os procedementos gráficos establecidos.

(MP0541_13) CA2.5 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos en cada caso.

(MP0541_33) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesaria para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_23) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_33) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_13) CA2.6 Deducíronse as correccións necesarias no trazado, en función das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso
construtivo.

(MP0541_23) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_23) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_33) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_13) CA2.7 Trazouse considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios de
aproveitamento de material, etc.).

(MP0541_33) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_23) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_13) CA2.8 Verificouse que as marcaxes e os trazados realizados cumpran as especificacións definidas.

(MP0541_33) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_13) CA2.9 Estableceuse a secuencia de mecanización na elaboración dos patróns.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_23) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_23) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_13) CA2.10 Realizouse o mecanizado respectando os trazos marcados, coa calidade requirida.

(MP0541_33) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_33) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_23) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_13) CA2.11 Realizouse o acabamento dos patróns en función da documentación técnica.

(MP0541_33) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.12 Relacionouse cada patrón co mecanizado para o que fose construído.

(MP0541_23) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.13 Distribuíronse os patróns nos postos en que se vaian empregar.

(MP0541_13) CA2.14 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles e convencionais.

(MP0541_23) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles.

(MP0541_23) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento das máquinas portátiles (limpeza, engraxamento, cambios de ferramenta, etc.).

(MP0541_33) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas, e purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0541_33) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_23) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_33) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_33) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_23) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_33) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_23) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.1 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

(MP0541_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_33) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_23) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_33) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_23) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_33) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_23) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_33) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_23) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_33) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_23) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_33) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_23) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_33) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_23) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_33) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

Criterios de cualificación

Para alcanzar a avaliación positiva na proba cada aspirante deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco.

Para acadar o cinco final hai que superar cada unha das partes da proba como mínimo cun cinco, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse

será de catro puntos.

Parte teórica

O exame constará de 20 preguntas a desarrollar (a valoración máxima de cada pregunta será 0.5) e para acadar unha avaliación positiva nesta

primeira parte da proba (teórica) que igualar ou superar un a nota 5 para aprobar sobre unha valoración total de un 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio de operacións básicas de moblaxe.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10, e para acadar unha avaliación positiva nesta proba (práctica) haberá que igualar ou superar un a nota

5 para aprobar, sobre unha valoración total de 10.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Características

As preguntas da proba estarán relacionadas coas unidades formativas:

1: selección de materiais e elaboración de patróns.

2: mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

3: mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe.

utilizando máquinas convencionais.

O exame constará de 20 preguntas teóricas a desarrollar.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento

Bolígrafo, lápiz, calculadora, goma, etc¿

4.b) Segunda parte da proba

Características

A partir da documentación gráfica deberá desenvolver un exercicio práctico, composto por operacións básicas de moblaxe relacionado cos

resultados de aprendizaxe do curriculo:

1: Selección de materiais e elaboración de patróns

2: Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

3: Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer como mínimo un equipo básico de ferramenta (flexó-metro, cepillo, trencha, escuadra,

martelo, gramil, etc¿).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0541 Operacións básicas de moblaxe 02019/2020 0240

MP0541_33 Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas
convencionais

02019/2020 0100

MP0541_23 Mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe utilizando máquinas
portátiles

02019/2020 0100

MP0541_13 Selección de materiais e elaboración de patróns 02019/2020 040

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ JORGE ALVARIÑAS VILLAVERDE

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

(MP0541_23) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

(MP0541_33) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

(MP0541_13) RA1 - Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0541_13) RA2 - Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e acabamento.

(MP0541_33) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0541_23) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_33) CA1.1 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado de moblaxe.

(MP0541_23) CA1.1 Identificouse a maquinaria portátil empregada na fabricación de moblaxe, e describíronse os seus elementos constitutivos.

(MP0541_13) CA1.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0541_13) CA1.2 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0541_33) CA1.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0541_23) CA1.2 Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en función da maquinaria portátil dispoñible e as características do mecanizado.

(MP0541_13) CA1.3 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se persiga.

(MP0541_33) CA1.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0541_23) CA1.3 Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os seus utensilios.

(MP0541_33) CA1.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_13) CA1.4 Comprobouse que as dimensións das pezas que se desexe obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0541_23) CA1.4 Comprobouse o estado e a colocación dos utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.).

(MP0541_33) CA1.5 Verificouse a colocación e a suxeición dos elementos e dos utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_23) CA1.5 Verificáronse os parámetros de traballo nas máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, profundidade e/ou entrada, par de aperto,
sentido de xiro, etc.).

(MP0541_13) CA1.5 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian
mecanizar.

(MP0541_23) CA1.6 Seleccionouse o abrasivo en función das características superficiais que se desexe obter.

(MP0541_33) CA1.6 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_13) CA1.6 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se vaia mecanizar e do mecanizado que se realice.

(MP0541_23) CA1.7 Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados.

(MP0541_13) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.7 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0541_33) CA1.8 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas e no caso de series de pezas estableceuse unha
ratio de comprobación.

(MP0541_23) CA1.8 Estableceuse a postura axeitada no emprego das máquinas e no uso que se lles vaia dar.

(MP0541_33) CA1.9 Empregáronse os equipamentos de protección individualizada en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0541_23) CA1.9 Mantívose libre de obstáculos a área de mecanizado e verificáronse os posibles riscos no uso e na manipulación de equipamentos de
protección individual.

(MP0541_33) CA1.10 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0541_23) CA1.10 Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións.

(MP0541_33) CA1.11 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0541_23) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.12 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.

(MP0541_33) CA1.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.1 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que cumpra elaborar, mediante a interpretación da documentación gráfica.

(MP0541_33) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_13) CA2.2 Seleccionouse o material de base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0541_33) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_13) CA2.3 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e as dimensións da peza que haxa que elaborar.

(MP0541_23) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_33) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA2.4 Desenvolvéronse as formas xeométricas aplicando os procedementos gráficos establecidos.

(MP0541_33) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_23) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_33) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesaria para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_23) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_13) CA2.5 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos en cada caso.

(MP0541_33) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_23) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_13) CA2.6 Deducíronse as correccións necesarias no trazado, en función das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso
construtivo.

(MP0541_33) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_23) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_13) CA2.7 Trazouse considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios de
aproveitamento de material, etc.).

(MP0541_23) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_13) CA2.8 Verificouse que as marcaxes e os trazados realizados cumpran as especificacións definidas.

(MP0541_33) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_23) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_13) CA2.9 Estableceuse a secuencia de mecanización na elaboración dos patróns.

(MP0541_33) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_33) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_23) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_13) CA2.10 Realizouse o mecanizado respectando os trazos marcados, coa calidade requirida.

(MP0541_23) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_13) CA2.11 Realizouse o acabamento dos patróns en función da documentación técnica.

(MP0541_33) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_33) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.12 Relacionouse cada patrón co mecanizado para o que fose construído.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA2.13 Distribuíronse os patróns nos postos en que se vaian empregar.

(MP0541_13) CA2.14 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles e convencionais.

(MP0541_23) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles.

(MP0541_23) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento das máquinas portátiles (limpeza, engraxamento, cambios de ferramenta, etc.).

(MP0541_33) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas, e purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0541_33) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_23) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_33) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_33) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_23) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_33) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_23) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_33) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_23) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_33) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_23) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_33) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_23) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_33) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_23) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_33) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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(MP0541_23) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_33) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_23) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_33) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_23) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_33) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

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

(MP0541_23) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

(MP0541_33) RA1 - Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

(MP0541_13) RA1 - Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

(MP0541_13) RA2 - Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e acabamento.

(MP0541_33) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA2 - Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

(MP0541_23) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, aplicando procedementos establecidos.

(MP0541_33) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0541_23) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0541_13) CA1.1 Identificouse o material atendendo ás características técnicas establecidas na documentación gráfica.

(MP0541_23) CA1.1 Identificouse a maquinaria portátil empregada na fabricación de moblaxe, e describíronse os seus elementos constitutivos.

(MP0541_33) CA1.1 Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de mecanizado de moblaxe.
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(MP0541_33) CA1.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa función.

(MP0541_23) CA1.2 Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en función da maquinaria portátil dispoñible e as características do mecanizado.

(MP0541_13) CA1.2 Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o caso, que estes permitan o seu uso.

(MP0541_23) CA1.3 Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os seus utensilios.

(MP0541_33) CA1.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de mecanizado que se vaian realizar.

(MP0541_13) CA1.3 Corrixíronse os posibles defectos do material en función do resultado que se persiga.

(MP0541_33) CA1.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_23) CA1.4 Comprobouse o estado e a colocación dos utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.).

(MP0541_13) CA1.4 Comprobouse que as dimensións das pezas que se desexe obter se correspondan coas listaxes de materiais.

(MP0541_33) CA1.5 Verificouse a colocación e a suxeición dos elementos e dos utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.).

(MP0541_23) CA1.5 Verificáronse os parámetros de traballo nas máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, profundidade e/ou entrada, par de aperto,
sentido de xiro, etc.).

(MP0541_13) CA1.5 Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian
mecanizar.

(MP0541_33) CA1.6 Axustáronse os parámetros de máquina en función das características do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0541_23) CA1.6 Seleccionouse o abrasivo en función das características superficiais que se desexe obter.

(MP0541_13) CA1.6 Identificáronse os riscos de manipulación en función do material que se vaia mecanizar e do mecanizado que se realice.

(MP0541_23) CA1.7 Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados.

(MP0541_13) CA1.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.7 Verificouse a posta a punto da máquina.

(MP0541_23) CA1.8 Estableceuse a postura axeitada no emprego das máquinas e no uso que se lles vaia dar.

(MP0541_33) CA1.8 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características técnicas especificadas e no caso de series de pezas estableceuse unha
ratio de comprobación.

(MP0541_23) CA1.9 Mantívose libre de obstáculos a área de mecanizado e verificáronse os posibles riscos no uso e na manipulación de equipamentos de
protección individual.

(MP0541_33) CA1.9 Empregáronse os equipamentos de protección individualizada en función do tipo de mecanizado realizado.

(MP0541_33) CA1.10 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.).

(MP0541_23) CA1.10 Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións.

(MP0541_33) CA1.11 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o proceso.

(MP0541_23) CA1.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA1.12 Mantívose a área de traballo limpa e en orde.
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(MP0541_33) CA1.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.1 Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que cumpra elaborar, mediante a interpretación da documentación gráfica.

(MP0541_33) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.1 Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en cada
caso.

(MP0541_23) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_13) CA2.2 Seleccionouse o material de base de acordo coas características dos patróns que se vaian realizar.

(MP0541_33) CA2.2 Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de moblaxe.

(MP0541_23) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_33) CA2.3 Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para realizar a montaxe.

(MP0541_13) CA2.3 Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e as dimensións da peza que haxa que elaborar.

(MP0541_13) CA2.4 Desenvolvéronse as formas xeométricas aplicando os procedementos gráficos establecidos.

(MP0541_33) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_23) CA2.4 Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe.

(MP0541_33) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesaria para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_13) CA2.5 Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos en cada caso.

(MP0541_23) CA2.5 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

(MP0541_33) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_13) CA2.6 Deducíronse as correccións necesarias no trazado, en función das deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso
construtivo.

(MP0541_23) CA2.6 Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións.

(MP0541_33) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_23) CA2.7 Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza posterior.

(MP0541_13) CA2.7 Trazouse considerando as variables do proceso construtivo (preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios de
aproveitamento de material, etc.).

(MP0541_23) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_13) CA2.8 Verificouse que as marcaxes e os trazados realizados cumpran as especificacións definidas.

(MP0541_33) CA2.8 Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as comprobacións necesarias.

(MP0541_23) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_13) CA2.9 Estableceuse a secuencia de mecanización na elaboración dos patróns.
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(MP0541_33) CA2.9 Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os elementos establecidos.

(MP0541_33) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_23) CA2.10 Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto.

(MP0541_13) CA2.10 Realizouse o mecanizado respectando os trazos marcados, coa calidade requirida.

(MP0541_23) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_13) CA2.11 Realizouse o acabamento dos patróns en función da documentación técnica.

(MP0541_33) CA2.11 Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea dentro das tolerancias permitidas.

(MP0541_33) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_23) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_13) CA2.12 Relacionouse cada patrón co mecanizado para o que fose construído.

(MP0541_13) CA2.13 Distribuíronse os patróns nos postos en que se vaian empregar.

(MP0541_13) CA2.14 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles e convencionais.

(MP0541_23) CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas portátiles.

(MP0541_23) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento das máquinas portátiles (limpeza, engraxamento, cambios de ferramenta, etc.).

(MP0541_33) CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas, e purga
de circuítos de aire comprimido, etc.).

(MP0541_33) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_23) CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada.

(MP0541_33) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.4 Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, serras, etc.).

(MP0541_23) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_33) CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de mantemento.

(MP0541_23) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_33) CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados.

(MP0541_23) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA3.7 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.1 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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(MP0541_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0541_33) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_23) CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios.

(MP0541_33) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_23) CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado 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.

(MP0541_33) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_23) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0541_33) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_23) CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0541_33) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_23) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0541_33) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_23) CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0541_33) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_23) CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0541_33) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados.

(MP0541_23) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0541_33) CA4.10 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

Criterios de cualificación

A proba se divide nunha parte teórica e outra práctica.

O aspirante deberá acadar como mínimo unha nota de cinco en cada unha das partes, xa que ambas partes son eliminatorias.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidade máis próxima.

Parte teórica

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O exame constará de 20 preguntas (a valoración máxima de cada pregunta será 0.5) e para acadar unha avaliación positiva hai que igualar ou

superar unha nota de 5 sobre unha valoración total de 10.

Parte práctica

Deberase desenvolver un exercicio de operacións básicas de moblaxe a partires da documentación técnica proporcionada.

O exercicio práctico puntuarase do 1 ao 10. Para acadar unha avaliación positiva nesta proba hai que igualar ou superar unha nota de 5.

Mínimos exixibles:

- Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais.

- Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

- Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, aplicando procedementos establecidos.

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os

equipamentos para os previr.

- Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles.

- Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas pezas de acordo coa documentación técnica.

- Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, aplicando procedementos establecidos.

- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os

equipamentos para os previr.

- Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a súa elección en función das características do produto.

- Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e acabamento.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características:

Proba escrita que consta de 20 preguntas. A valoración máxima de cada pregunta é de 0.5 puntos.

É necesario unha nota mínima de 5 puntos para superar e acceder a seguinte proba.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

- Bolígrafo, lápiz e goma

- Calculadora

- Escalímetro

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Características:

A partir da documentación gráfica debérase desenvolver un exercicio práctico de taller.

O exercicio puntuarase de 1 a 10.

É necesario igualar ou superar a puntuación de 5.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

O alumno que acceda a proba práctica, deberá traer como mínimo un equipo básico de ferramenta (flexómetro, cepillo, trenchas, escuadra,

martelo, gramil, etc).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0985 Prototipos en carpintaría e moble 02019/2020 0157

MP0985_12 Prototipos en carpintaría 02019/2020 057

MP0985_22 Prototipos en moble 02019/2020 0100

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

Profesorado asignado ao módulo VICTORIANO TOMÉ CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0985_12) RA1 - Compila información técnica para a construción de prototipos, analiza proxectos de fabricación e planifica procesos para a súa
elaboración.
(MP0985_22) RA1 - Compila información técnica para a construción de prototipos, para o que analiza proxectos de fabricación e planifica procesos para a
súa elaboración.
(MP0985_12) RA2 - Programa a fabricación de prototipos, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as especificacións
técnicas requiridas e os medios dispoñibles.
(MP0985_22) RA2 - Programa a fabricación de prototipos, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as especificacións
técnicas requiridas e os medios dispoñibles.
(MP0985_22) RA3 - Elabora pezas e compoñentes para prototipos de mobles, realizando operacións de mecanizado con ferramentas manuais e
maquinaria portátil e/ou convencional.
(MP0985_12) RA3 - Elabora pezas e compoñentes para prototipos de elementos de carpintaría, realizando operacións de mecanizado con ferramentas
manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

(MP0985_12) RA5 - Avalía prototipos de elementos de carpintaría, para o que realiza ensaios, elaborando informes e propón melloras.

(MP0985_22) RA5 - Avalía prototipos de mobles, para o que realiza ensaios, elabora informes e propón melloras.

(MP0985_22) RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, para o que avalía as situacións de risco, e xestiona
as medidas máis habituais que se presenten na súa actividade profesional.
(MP0985_12) RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as
medidas máis habituais que se presenten na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_22) CA1.1 Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.

(MP0985_12) CA1.1 Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.

(MP0985_12) CA1.2 Determináronse os medios dispoñibles.

(MP0985_22) CA1.2 Determináronse os medios dispoñibles.

(MP0985_22) CA1.3 Determináronse os ensaios e as probas que cumpra realizar.

(MP0985_12) CA1.3 Determináronse os ensaios e as probas que se vaian realizar.

(MP0985_12) CA1.4 Determinouse o fluxo de procesos.

(MP0985_22) CA1.4 Determinouse o fluxo de procesos.

(MP0985_12) CA1.5 Determinouse o uso de espazos.

(MP0985_22) CA1.5 Determinouse o uso de espazos.

(MP0985_12) CA1.6 Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.

(MP0985_22) CA1.6 Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.

(MP0985_22) CA1.7 Elaborouse unha proposta de materiais.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_12) CA1.7 Elaborouse unha proposta de materiais.

(MP0985_12) CA1.8 Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.

(MP0985_22) CA1.8 Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.

(MP0985_22) CA1.9 Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.

(MP0985_12) CA1.9 Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.

(MP0985_12) CA1.10 Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización de elementos de carpintaría.

(MP0985_22) CA1.10 Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización do moble.

(MP0985_12) CA1.11 Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado de elementos de carpintaría, en función do proxecto
xuntado.

(MP0985_22) CA1.11 Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado do moble, en función do proxecto xuntado.

(MP0985_12) CA1.12 Estableceuse o proceso de construción dos elementos de carpintaría.

(MP0985_22) CA1.12 Estableceuse o proceso de construción do moble.

(MP0985_12) CA1.13 Elaboráronse propostas de acabamento.

(MP0985_22) CA1.13 Elaboráronse propostas de acabamento.

(MP0985_12) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_22) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA1.15 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA1.15 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA1.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA1.16 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA1.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA1.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA2.3 Determináronse perfís para as necesidades de recursos humanos.

(MP0985_22) CA2.3 Determináronse perfís para as necesidades de recursos humanos.

(MP0985_12) CA2.6 Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

(MP0985_22) CA2.6 Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

(MP0985_12) CA2.8 Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das especificacións do proxecto.

(MP0985_22) CA2.8 Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das especificacións do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_22) CA2.10 Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os materiais e as ferraxes.

(MP0985_12) CA2.10 Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os materiais e as ferraxes.

(MP0985_12) CA3.1 Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.

(MP0985_22) CA3.1 Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.

(MP0985_22) CA3.2 Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.

(MP0985_12) CA3.2 Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.

(MP0985_22) CA3.4 Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.

(MP0985_12) CA3.4 Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.

(MP0985_12) CA5.1 Obtivéronse resultados dos ensaios mecánicos das pezas do prototipo.

(MP0985_22) CA5.1 Obtivéronse resultados dos ensaios mecánicos das pezas do prototipo.

(MP0985_22) CA5.2 Obtivéronse resultados dos ensaios térmicos das pezas do prototipo.

(MP0985_12) CA5.2 Obtivéronse resultados dos ensaios térmicos das pezas do prototipo.

(MP0985_12) CA5.3 Obtivéronse resultados dos ensaios fisicoquímicos das pezas do prototipo.

(MP0985_22) CA5.3 Obtivéronse resultados dos ensaios fisicoquímicos das pezas do prototipo.

(MP0985_22) CA5.4 Comparáronse os datos obtidos nos ensaios cos marcaxes nas normas UNE, ISO e DIN.

(MP0985_12) CA5.4 Comparáronse os datos obtidos dos ensaios cos marcados nas normas UNE, ISO e DIN.

(MP0985_12) CA5.5 Avaliouse a funcionalidade do prototipo.

(MP0985_22) CA5.5 Avaliouse a funcionalidade do prototipo.

(MP0985_12) CA5.6 Valorouse a ergonomía do prototipo.

(MP0985_22) CA5.6 Valorouse a ergonomía do prototipo.

(MP0985_12) CA5.7 Valorouse a resistencia do prototipo.

(MP0985_22) CA5.7 Valorouse a resistencia do prototipo.

(MP0985_12) CA5.8 Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

(MP0985_22) CA5.8 Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

(MP0985_12) CA5.9 Comparáronse os resultados obtidos cos explícitos nas normas europeas para cada tipo de ensaio.

(MP0985_22) CA5.9 Comparáronse os resultados obtidos cos explícitos nas normas europeas para cada tipo de ensaio.

(MP0985_12) CA5.10 Comprobáronse os ensaios de acabamentos superficiais segundo as especificacións do proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_22) CA5.10 Comprobáronse os ensaios de acabamentos superficiais segundo as especificacións do proxecto.

(MP0985_12) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_22) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA5.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA5.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA5.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA5.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA5.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA5.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0985_22) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

(MP0985_22) CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0985_12) CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0985_12) CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.

(MP0985_22) CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na
execución dos traballos específicos.

(MP0985_22) CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0985_12) CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

(MP0985_12) CA6.5 Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.

(MP0985_22) CA6.5 Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.

(MP0985_12) CA6.6 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.

(MP0985_22) CA6.6 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas.

(MP0985_12) CA6.7 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

(MP0985_22) CA6.7 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diversas áreas e situacións de traballo.

(MP0985_12) CA6.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0985_22) CA6.8 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

(MP0985_12) CA6.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de prototipos de madeira e derivados.

(MP0985_22) CA6.9 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas
aplicadas ao mecanizado e a fabricación de prototipos de madeira e derivados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_12) CA6.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0985_22) CA6.10 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

(MP0985_12) CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_22) CA6.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA6.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA6.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA6.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA6.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA6.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

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

(MP0985_12) RA2 - Programa a fabricación de prototipos, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as especificacións
técnicas requiridas e os medios dispoñibles.
(MP0985_22) RA2 - Programa a fabricación de prototipos, tendo en conta a relación entre a secuencia de operacións establecida e as especificacións
técnicas requiridas e os medios dispoñibles.
(MP0985_22) RA3 - Elabora pezas e compoñentes para prototipos de mobles, realizando operacións de mecanizado con ferramentas manuais e
maquinaria portátil e/ou convencional.
(MP0985_12) RA3 - Elabora pezas e compoñentes para prototipos de elementos de carpintaría, realizando operacións de mecanizado con ferramentas
manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

(MP0985_22) RA4 - Monta prototipos de mobles, compondo conxuntos mediante ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

(MP0985_12) RA4 - Monta prototipos de elementos de carpintaría, compondo conxuntos mediante ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou
convencional.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_12) CA2.1 Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos materiais, incluídos os especificados no proxecto.

(MP0985_22) CA2.1 Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos materiais, incluídos os especificados no proxecto.

(MP0985_22) CA2.2 Realizáronse ensaios dos materiais mediante probeta de pezas e partes.

(MP0985_12) CA2.2 Realizáronse ensaios dos materiais mediante probeta de pezas e partes.

(MP0985_22) CA2.4 Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_12) CA2.4 Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.

(MP0985_12) CA2.5 Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.

(MP0985_22) CA2.5 Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.

(MP0985_12) CA2.7 Realizáronse ensaios coas ferraxes establecidas no proxecto e obtívose a calidade requirida.

(MP0985_22) CA2.7 Realizáronse ensaios coas ferraxes establecidas no proxecto, e obtívose a calidade requirida.

(MP0985_22) CA2.9 Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamentos adecuados, e reguláronse os parámetros.

(MP0985_12) CA2.9 Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamentos adecuados, e reguláronse os parámetros.

(MP0985_22) CA2.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA2.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_22) CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA2.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA3.3 Preparáronse as zonas de traballo, os materiais e as ferramentas para a construción do prototipo.

(MP0985_22) CA3.3 Preparáronse as zonas de traballo, os materiais e as ferramentas para a construción do prototipo.

(MP0985_12) CA3.5 Realizáronse os trazados das pezas que cumpra mecanizar (determinación de caras, posición, etc.).

(MP0985_22) CA3.5 Realizáronse os trazados das pezas que cumpra mecanizar (determinación de caras, posición, etc.).

(MP0985_12) CA3.6 Dispuxéronse as proteccións correspondentes a máquinas e utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0985_22) CA3.6 Dispuxéronse as proteccións correspondentes a máquinas e utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar.

(MP0985_12) CA3.7 Mecanizouse con máquinas e ferramentas as pezas do prototipo.

(MP0985_22) CA3.7 Mecanizáronse con máquinas e ferramentas as pezas do prototipo.

(MP0985_12) CA3.8 Efectuouse o mecanizado en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0985_22) CA3.8 Efectuouse o mecanizado en condicións de seguridade e saúde laboral.

(MP0985_12) CA3.9 Realizáronse mostraxes de comprobación.

(MP0985_22) CA3.9 Realizáronse mostraxes de comprobación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_12) CA3.10 Realizáronse ensaios de verificación de especificacións.

(MP0985_22) CA3.10 Realizáronse ensaios de verificación de especificacións.

(MP0985_22) CA3.11 Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

(MP0985_12) CA3.11 Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

(MP0985_22) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA3.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA3.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_12) CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA3.15 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA3.15 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_22) CA4.1 Aplicáronselles os adhesivos ás pezas do prototipo.

(MP0985_12) CA4.1 Aplicáronse os adhesivos ás pezas do prototipo.

(MP0985_12) CA4.2 Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.

(MP0985_22) CA4.2 Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.

(MP0985_12) CA4.3 Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.

(MP0985_22) CA4.3 Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.

(MP0985_22) CA4.4 Aplicáronse acabamentos.

(MP0985_12) CA4.4 Aplicáronse acabamentos.

(MP0985_22) CA4.5 Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.

(MP0985_12) CA4.5 Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.

(MP0985_22) CA4.6 Realizáronse mostraxes de comprobación.

(MP0985_12) CA4.6 Realizáronse mostraxes de comprobación.

(MP0985_12) CA4.7 Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

(MP0985_22) CA4.7 Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

(MP0985_12) CA4.8 Probáronse formas de almacenamento e transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0985_22) CA4.8 Probáronse formas de almacenamento e transporte.

(MP0985_12) CA4.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_22) CA4.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0985_12) CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_22) CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

(MP0985_12) CA4.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA4.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0985_22) CA4.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0985_12) CA4.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

MÍNIMOS EXIXIBLES.

O alumnado debe:

- Compilar información técnica.

-Seleccionar a maquinaria e os útiles necesarios para o mecanizado do moble ou dos elementos de carpintaría, en función do proxecto achegado.

- Programar e planificar a fabricación de prototipos.

- Elaborar pezas e compoñentes para o prototipo.

- Montar prototipos.

- Avaliar e analizar  prototipos.

- Coñecer as medidas de seguridade a ter presentes na fabricación de prototipos.

- Coñecer os requirimentos medioambientais presentes na fabricación de prototipos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

UNIDADE FORMATIVA 01. Prototipos en carpintaría

Parte teórica

Proba escrita sobre os contidos teóricos da unidade formativa 01. O alumnado debe solucionar un suposto con 10 apartados,  cada apartado será

valorado con 1 punto. É necesario levar unha nota superior igual ou superior a 5 puntos.

Parte práctica

Proba de taller sobre os contidos prácticos da unidade formativa 01. O alumno debe solucionar un suposto relacionado coa fabricación de

prototipos de carpintaría. A proba será valorado sobre 10 puntos. O alumno debe levar unha nota igual ou superior a 5 puntos.

Esta U.F. terá un peso do 36% da nota final do módulo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UNIDADE FORMATIVA 02. Prototipos en carpintaría

Parte teórica

Proba escrita sobre os contidos teóricos da unidade formativa 02. O alumnado debe solucionar un suposto con 10 apartados,  cada apartado será

valorado con 1 punto. É necesario levar unha nota superior igual ou superior a 5 puntos.

Parte práctica

Proba de taller sobre os contidos prácticos da unidade formativa 02. O alumno debe solucionar un suposto relacionado coa fabricación de

prototipos de moble. A proba será valorado sobre 10 puntos. O alumno debe levar unha nota igual ou superior a 5 puntos.

Esta U.F. terá un peso do 64% da nota final do módulo.

É necesario aprobar ambas unidades formativas para superar o módulo.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba escrita sobre os contidos teóricos da unidade formativa 01 e 02.

O alumno debe traer, un lápiz, goma, bolígrafo e unha calculadora.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Proba escrita sobre os contidos prácticos da unidade formativa 01 e 02.

O alumno debe traer un Epi (botas de seguridade, luvas, gafas proctetoras, bata e protectores auditivos).
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0778 Planificación da instalación 02019/2020 0140

MP0778_12 Planificación 02019/2020 090

MP0778_22 Recursos para a instalación e orzamentos 02019/2020 050

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BRAÑAS PORTO

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

(MP0778_12) RA1 - Compila información técnica para a instalación de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre as necesidades formuladas e
os condicionantes, para a súa instalación.
(MP0778_22) RA1 - Selecciona recursos para a instalación de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre os procesos, os materiais, as máquinas
e as ferramentas que se empreguen.
(MP0778_22) RA2 - Elabora orzamentos de instalación de carpintaría e moble utilizando programas informáticos e valorando diversas solucións de
instalación.

(MP0778_12) RA2 - Realiza planos dos espazos de instalación, aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño, en 2D e 3D.

(MP0778_12) RA3 - Elabora distribucións de conxuntos de instalación de moblaxe, utilizando aplicacións informáticas específicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_12) CA1.1 Analizouse a documentación técnica do espazo en que se vaia situar a instalación requirida.

(MP0778_22) CA1.1 Describíronse os procesos de instalación que interveñen en carpintaría e moble.

(MP0778_12) CA1.2 Describíronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos (electricidade, fontanaría, gas, etc.).

(MP0778_22) CA1.2 Considerouse unha solución que reduza o uso de materiais que xeran residuos perigosos.

(MP0778_12) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a toma de datos.

(MP0778_22) CA1.3 Consideráronse os principais utensilios, equipamentos e ferramentas para levar a cabo os procesos de instalación.

(MP0778_22) CA1.4 Relacionáronse os principais procedementos de instalación coas máquinas e as ferramentas necesarias para os levar a cabo.

(MP0778_12) CA1.4 Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos.

(MP0778_22) CA1.5 Estableceuse a secuencia das operacións que cumpra realizar.

(MP0778_12) CA1.5 Realizouse un esbozo do lugar en que se vaia situar a instalación requirida, e anotáronse con precisión os datos salientables.

(MP0778_22) CA1.6 Colaborouse na asignación dos recursos necesarios para cada operación (materiais, máquinas, ferramentas, etc.).

(MP0778_12) CA1.6 Fíxose o bosquexo dunha predistribución en función dos condicionantes do lugar de instalación e os requisitos da clientela.

(MP0778_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_22) CA1.7 Asignáronse tempos para a realización das operacións na execución da instalación.

(MP0778_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_22) CA1.8 Describíronse e seleccionáronse as embalaxes necesarias para o transporte, así como a súa posible reutilización e/ou a súa xestión
como residuo.

(MP0778_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0778_22) CA1.9 Describíronse e identificáronse os aspectos de seguridade e hixiene que afectan o proceso, e os equipamentos de protección
individual.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA1.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0778_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_22) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_22) CA2.1 Manexáronse e interpretáronse bases de datos de materiais (catálogos, tarifas, etc.).

(MP0778_12) CA2.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis axeitado para representar o espazo.

(MP0778_12) CA2.2 Representáronse os espazos e os elementos arquitectónicos singulares.

(MP0778_22) CA2.2 Calculouse o custo do material.

(MP0778_22) CA2.3 Estimouse o custo dos desperdicios de material.

(MP0778_12) CA2.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra representar.

(MP0778_12) CA2.4 Representáronse as vistas necesarias do espazo mediante programas de deseño asistido por computador.

(MP0778_22) CA2.4 Calculáronse os custos directos de instalación.

(MP0778_12) CA2.5 Representáronse os detalles identificando a súa escala e a súa posición.

(MP0778_22) CA2.5 Calculáronse os custos indirectos de instalación.

(MP0778_12) CA2.6 Obtivéronse perspectivas do espazo de instalación mediante programas de deseño asistido por computador.

(MP0778_22) CA2.6 Tivéronse en conta as marxes comerciais.

(MP0778_12) CA2.7 Interpretáronse planos coa súa información característica.

(MP0778_22) CA2.7 Utilizouse un programa informático para a elaboración de orzamentos.

(MP0778_12) CA2.8 Imprimíronse e encartáronse os planos de acordo coas normas de representación gráfica.

(MP0778_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA2.9 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0778_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_12) CA2.10 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os conxuntos de instalación en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0778_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos debidamente encadernados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_12) CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_12) CA2.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA2.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_12) CA3.1 Incorporáronse ao proceso as medidas do espazo de instalación obtidas dos planos do espazo.

(MP0778_12) CA3.2 Realizouse un esbozo de distribución dos elementos que se vaian instalar.

(MP0778_12) CA3.3 Describiuse a solución adoptada que se vaia instalar.

(MP0778_12) CA3.4 Elixiuse a solución con criterios ecoeficientes.

(MP0778_12) CA3.5 Utilizáronse compoñentes normalizados na solución adoptada.

(MP0778_12) CA3.6 Describíronse os principais procesos que se levan a cabo na instalación de carpintaría e moblaxe.

(MP0778_12) CA3.7 Elixíronse os procesos que se levan a cabo na instalación con criterios ecoeficientes.

(MP0778_12) CA3.8 Utilizáronse aplicacións informáticas para realizar a distribución de conxuntos.

(MP0778_12) CA3.9 Recolléronse, utilizáronse e analizáronse os datos procesados pola aplicación informática.

(MP0778_12) CA3.10 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0778_12) CA3.11 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os conxuntos de instalación en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0778_12) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_12) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente encartados e encadernados.

(MP0778_12) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA3.16 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0778_12) RA1 - Compila información técnica para a instalación de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre as necesidades formuladas e
os condicionantes, para a súa instalación.
(MP0778_22) RA1 - Selecciona recursos para a instalación de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre os procesos, os materiais, as máquinas
e as ferramentas que se empreguen.
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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

(MP0778_22) RA2 - Elabora orzamentos de instalación de carpintaría e moble utilizando programas informáticos e valorando diversas solucións de
instalación.

(MP0778_12) RA2 - Realiza planos dos espazos de instalación, aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño, en 2D e 3D.

(MP0778_12) RA3 - Elabora distribucións de conxuntos de instalación de moblaxe, utilizando aplicacións informáticas específicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_12) CA1.1 Analizouse a documentación técnica do espazo en que se vaia situar a instalación requirida.

(MP0778_22) CA1.1 Describíronse os procesos de instalación que interveñen en carpintaría e moble.

(MP0778_12) CA1.2 Describíronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos (electricidade, fontanaría, gas, etc.).

(MP0778_22) CA1.2 Considerouse unha solución que reduza o uso de materiais que xeran residuos perigosos.

(MP0778_12) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a toma de datos.

(MP0778_22) CA1.3 Consideráronse os principais utensilios, equipamentos e ferramentas para levar a cabo os procesos de instalación.

(MP0778_22) CA1.4 Relacionáronse os principais procedementos de instalación coas máquinas e as ferramentas necesarias para os levar a cabo.

(MP0778_12) CA1.4 Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos.

(MP0778_22) CA1.5 Estableceuse a secuencia das operacións que cumpra realizar.

(MP0778_12) CA1.5 Realizouse un esbozo do lugar en que se vaia situar a instalación requirida, e anotáronse con precisión os datos salientables.

(MP0778_22) CA1.6 Colaborouse na asignación dos recursos necesarios para cada operación (materiais, máquinas, ferramentas, etc.).

(MP0778_12) CA1.6 Fíxose o bosquexo dunha predistribución en función dos condicionantes do lugar de instalación e os requisitos da clientela.

(MP0778_12) CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_22) CA1.7 Asignáronse tempos para a realización das operacións na execución da instalación.

(MP0778_12) CA1.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_22) CA1.8 Describíronse e seleccionáronse as embalaxes necesarias para o transporte, así como a súa posible reutilización e/ou a súa xestión
como residuo.

(MP0778_22) CA1.9 Describíronse e identificáronse os aspectos de seguridade e hixiene que afectan o proceso, e os equipamentos de protección
individual.

(MP0778_12) CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0778_22) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA1.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_22) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_12) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_22) CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0778_22) CA1.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_22) CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_22) CA2.1 Manexáronse e interpretáronse bases de datos de materiais (catálogos, tarifas, etc.).

(MP0778_12) CA2.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis axeitado para representar o espazo.

(MP0778_12) CA2.2 Representáronse os espazos e os elementos arquitectónicos singulares.

(MP0778_22) CA2.2 Calculouse o custo do material.

(MP0778_12) CA2.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra representar.

(MP0778_22) CA2.3 Estimouse o custo dos desperdicios de material.

(MP0778_22) CA2.4 Calculáronse os custos directos de instalación.

(MP0778_12) CA2.4 Representáronse as vistas necesarias do espazo mediante programas de deseño asistido por computador.

(MP0778_12) CA2.5 Representáronse os detalles identificando a súa escala e a súa posición.

(MP0778_22) CA2.5 Calculáronse os custos indirectos de instalación.

(MP0778_12) CA2.6 Obtivéronse perspectivas do espazo de instalación mediante programas de deseño asistido por computador.

(MP0778_22) CA2.6 Tivéronse en conta as marxes comerciais.

(MP0778_12) CA2.7 Interpretáronse planos coa súa información característica.

(MP0778_22) CA2.7 Utilizouse un programa informático para a elaboración de orzamentos.

(MP0778_12) CA2.8 Imprimíronse e encartáronse os planos de acordo coas normas de representación gráfica.

(MP0778_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA2.9 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0778_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_12) CA2.10 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os conxuntos de instalación en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0778_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos debidamente encadernados.

(MP0778_12) CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0778_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_12) CA2.13 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA2.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0778_12) CA3.1 Incorporáronse ao proceso as medidas do espazo de instalación obtidas dos planos do espazo.

(MP0778_12) CA3.2 Realizouse un esbozo de distribución dos elementos que se vaian instalar.

(MP0778_12) CA3.3 Describiuse a solución adoptada que se vaia instalar.

(MP0778_12) CA3.4 Elixiuse a solución con criterios ecoeficientes.

(MP0778_12) CA3.5 Utilizáronse compoñentes normalizados na solución adoptada.

(MP0778_12) CA3.6 Describíronse os principais procesos que se levan a cabo na instalación de carpintaría e moblaxe.

(MP0778_12) CA3.7 Elixíronse os procesos que se levan a cabo na instalación con criterios ecoeficientes.

(MP0778_12) CA3.8 Utilizáronse aplicacións informáticas para realizar a distribución de conxuntos.

(MP0778_12) CA3.9 Recolléronse, utilizáronse e analizáronse os datos procesados pola aplicación informática.

(MP0778_12) CA3.10 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0778_12) CA3.11 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os conxuntos de instalación en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0778_12) CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0778_12) CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0778_12) CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e presentáronse debidamente encartados e encadernados.

(MP0778_12) CA3.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0778_12) CA3.16 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios (normas de presentación de traballos, marxes, organización, claridade e limpeza): 20%

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

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D e 3D

para a definición de soluciones de instalación de moblaxe e elementos de carpintaría.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, planificación da instalación, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades específicas de cada solución.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba, parte teórica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita teórica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenvolvemento da proba escrita teórica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba, parte práctica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións prácticas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita práctica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenvolvemento da proba escrita práctica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador 2D e 3D para a elaboración de planos de locais e planos da instalación.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, planificación da instalación, medicións, valoracións e presupostos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ MAGARIÑOS MACEIRAS

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 - Caracteriza a estrutura produtiva do sector da madeira e o moble, identificando tipos de empresas e relacionándoas coa súa localización xeográfica,
co seu tamaño, co proceso de produción empregado e co produto obtido.
RA2 - Clasifica madeiras, para o que realiza ensaios mecánicos e relaciona os resultados obtidos coas características técnicas e coas aplicacións para a
fabricación e a instalación de carpintaría e moble.
RA3 - Identifica derivados da madeira e outros materiais empregados na industria da madeira e o moble, realizando ensaios mecánicos e relacionando os
resultados obtidos coas características técnicas e aplicacións.
RA4 - Clasifica materiais de recubrimento utilizados na industria da madeira e o moble, realizando ensaios mecánicos e fisicoquímicos e relacionando os
resultados obtidos coas características técnicas e aplicacións.

RA5 - Caracteriza procesos de transformación da madeira, xustifica a súa secuencia e relaciona a materia prima cos produtos e os subprodutos obtidos.

RA6 - Identifica sistemas construtivos na industria de carpintaría e moble, e diferénciaos en función da súa montaxe e da súa aplicación.

RA7 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presenten na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Diferenciáronse as empresas do sector en función do produto obtido.

CA1.5 Caracterizouse a estrutura organizativa e de produción das principais empresas da rexión.

CA1.6 Relacionouse a capacidade produtiva da empresa co nivel de implantación, a loxística e a distribución do produto obtido.

CA1.7 Relacionouse a xestión da empresa e as vantaxes estratéxicas co proceso produtivo establecido e co produto obtido.

CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA1.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e dos seus derivados.

CA2.2 Clasificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome e a súa especie, a partir da súa estrutura e das súas
características técnicas.

CA2.3 Analizáronse e aplicáronse os sistemas de colocación da madeira.

CA2.4 Agrupáronse as propiedades da madeira, considerando as súas características e as súas vantaxes, para a utilización en procesos de carpintaría e
moble.

CA2.5 Caracterizáronse os principais defectos, doenzas, axentes bióticos e abióticos que presentan as madeiras, e as súas posibles consecuencias e
alteracións no produto que haxa que desenvolver.

CA2.6 Identificáronse os principais subprodutos derivados da madeira e a cortiza, e clasificáronse polo seu nome comercial.

CA2.7 Seleccionouse o sistema de protección da madeira en función da colocación do produto.

CA2.8 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función do tipo de esforzo mecánico que deba soportar e das características desta.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Dimensionáronse as pezas empregando técnicas e elementos de medida e procedementos de medición de parámetros dimensionais xeométricos e
superficiais.

CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA2.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu sistema de obtención e o seu nome comercial, en función da súa aplicación.

CA3.2 Clasificáronse os materiais composites en función das súas características e aplicación.

CA3.3 Identificáronse e seleccionáronse os adhesivos en función dos materiais base e do proceso de unión.

CA3.4 Identificáronse os materiais obtidos a partir do metal en función das súas características e da súa aplicación.

CA3.5 Seleccionáronse materiais de vidro en función das súas características e da súa aplicación.

CA3.6 Seleccionáronse outros materiais (metacrilato, pedra natural ou artificial, etc.) en función das súas características e da súa aplicación.

CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA3.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Identificáronse os materiais de recubrimento polo seu nome comercial en función das súas características de aplicación.

CA4.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características, os sistemas de obtención e as aplicacións.

CA4.3 Seleccionáronse recubrimentos decorativos en función do produto e do seu acabamento.

CA4.4 Identificáronse e seleccionáronse os materiais máis apropiados para o tapizado dos mobles ou elementos de carpintaría en función do seu uso, a
estética, a funcionalidade, etc.

CA4.5 Identificáronse e seleccionáronse os procesos de tapizado e as operacións que se realizan neles.

CA4.6 Determináronse os materiais, as ferramentas e os equipamentos necesarios para a elaboración de patróns para o tapizado.

CA4.7 Determináronse os equipamentos e as ferramentas para o corte de elementos de recheo e de tapizado de mobles, en función das características
dos materiais que cumpra cortar.

CA4.8 Identificáronse e seleccionáronse os tipos de elementos de suxeición para os tapizados.

CA4.9 Identificáronse os factores que inflúen na calidade dos materiais, os produtos e os procesos do tapizado.

CA4.18 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.19 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.20 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA4.21 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Identificáronse as principais características e a configuración da empresa de primeira transformación de madeira.

CA5.2 Identificáronse as principais características e a configuración da empresa de elaboración ou de instalación de produtos de carpintaría e moble.

CA5.3 Identificouse o xeito adecuado de realización do abatemento da madeira.

CA5.4 Identificáronse os principais sistemas de despezamento e corte da madeira, en relación cos produtos que cumpra obter e coas dimensións destes.

CA5.5 Relacionáronse os principais sistemas de seca e tratamento da madeira cos seus resultados e cos tempos de realización.

CA5.6 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

CA5.7 Relacionáronse os sistemas de obtención de chapas cos produtos obtidos e cos seus procesos de aplicación.

CA5.8 Identificáronse os principais procesos para a obtención de taboleiros en función do compoñente base.

CA5.9 Identificáronse os sistemas de elaboración de distintos tipos de laminacións decorativas, relacionando as súas características técnicas con
aplicación.

CA5.10 Establecéronse as ferramentas informáticas para a xestión da produción.

CA5.11 Caracterizáronse liñas de produción de elementos de carpintaría e moble, en función da súa automatización.

CA5.12 Relacionouse os sistemas de xestión de calidade e o seu aseguramento coas características dos procesos de transformación e produtos obtidos.

CA5.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.15 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.16 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA5.17 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificouse a información contida na documentación técnica.

CA6.2 Identificáronse os procedementos de construción e montaxe ou instalación na fabricación de carpintaría e moble.

CA6.3 Relacionáronse as operacións dos procedementos de unión e montaxe coa maquinaria, utensilios e ferramentas.

CA6.4 Identificáronse as características dos sistemas de unión empregados en carpintaría e moble (caravillas, galletas, espigas, parafusos, etc.).

CA6.5 Identificáronse as características dos tipos de unións tradicionais en carpintaría e moble (ensamblaxes, empalmes e encaixamentos).

CA6.6 Definiuse a secuencia das operacións.

CA6.7 Interpretáronse as especificacións de calidade en cada fase do proceso e do produto.

CA6.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

CA7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros nos procesos en industrias de carpintaría e moble.

CA7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

CA7.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención e seguridade, así como de protección ambiental.

CA7.8 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das técnicas aplicadas aos
procesos en industrias de carpintaría e moble.

CA7.9 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

CA7.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA7.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA7.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA7.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA7.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, segundo a normativa de protección 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

RA1 - Caracteriza a estrutura produtiva do sector da madeira e o moble, identificando tipos de empresas e relacionándoas coa súa localización xeográfica,
co seu tamaño, co proceso de produción empregado e co produto obtido.
RA2 - Clasifica madeiras, para o que realiza ensaios mecánicos e relaciona os resultados obtidos coas características técnicas e coas aplicacións para a
fabricación e a instalación de carpintaría e moble.
RA3 - Identifica derivados da madeira e outros materiais empregados na industria da madeira e o moble, realizando ensaios mecánicos e relacionando os
resultados obtidos coas características técnicas e aplicacións.
RA4 - Clasifica materiais de recubrimento utilizados na industria da madeira e o moble, realizando ensaios mecánicos e fisicoquímicos e relacionando os
resultados obtidos coas características técnicas e aplicacións.

RA5 - Caracteriza procesos de transformación da madeira, xustifica a súa secuencia e relaciona a materia prima cos produtos e os subprodutos obtidos.

RA6 - Identifica sistemas construtivos na industria de carpintaría e moble, e diferénciaos en función da súa montaxe e da súa aplicación.

RA7 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presenten na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse o número de empresas en función da súa distribución xeográfica e das características produtivas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Diferenciáronse as empresas do sector en función do produto obtido.

CA1.3 Diferenciáronse as empresas en función do tamaño, a capacidade de produción e a posición no sector.

CA1.4 Agrupáronse as principais empresas considerando as características do proceso de produción.

CA1.5 Caracterizouse a estrutura organizativa e de produción das principais empresas da rexión.

CA1.6 Relacionouse a capacidade produtiva da empresa co nivel de implantación, a loxística e a distribución do produto obtido.

CA1.7 Relacionouse a xestión da empresa e as vantaxes estratéxicas co proceso produtivo establecido e co produto obtido.

CA1.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA1.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e dos seus derivados.

CA2.2 Clasificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome e a súa especie, a partir da súa estrutura e das súas
características técnicas.

CA2.3 Analizáronse e aplicáronse os sistemas de colocación da madeira.

CA2.8 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función do tipo de esforzo mecánico que deba soportar e das características desta.

CA2.9 Dimensionáronse as pezas empregando técnicas e elementos de medida e procedementos de medición de parámetros dimensionais xeométricos e
superficiais.

CA2.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA2.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu sistema de obtención e o seu nome comercial, en función da súa aplicación.

CA3.2 Clasificáronse os materiais composites en función das súas características e aplicación.

CA3.3 Identificáronse e seleccionáronse os adhesivos en función dos materiais base e do proceso de unión.

CA3.4 Identificáronse os materiais obtidos a partir do metal en función das súas características e da súa aplicación.

CA3.5 Seleccionáronse materiais de vidro en función das súas características e da súa aplicación.

CA3.6 Seleccionáronse outros materiais (metacrilato, pedra natural ou artificial, etc.) en función das súas características e da súa aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Seleccionáronse as máquinas e os instrumentos empregados nos ensaios, e o procedemento de emprego e verificación.

CA3.8 Realizáronse ensaios mecánicos, relacionando as características dos materiais cos resultados obtidos.

CA3.9 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas.

CA3.10 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á precisión requirida.

CA3.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.14 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA3.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Identificáronse os materiais de recubrimento polo seu nome comercial en función das súas características de aplicación.

CA4.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas características, os sistemas de obtención e as aplicacións.

CA4.3 Seleccionáronse recubrimentos decorativos en función do produto e do seu acabamento.

CA4.4 Identificáronse e seleccionáronse os materiais máis apropiados para o tapizado dos mobles ou elementos de carpintaría en función do seu uso, a
estética, a funcionalidade, etc.

CA4.5 Identificáronse e seleccionáronse os procesos de tapizado e as operacións que se realizan neles.

CA4.6 Determináronse os materiais, as ferramentas e os equipamentos necesarios para a elaboración de patróns para o tapizado.

CA4.7 Determináronse os equipamentos e as ferramentas para o corte de elementos de recheo e de tapizado de mobles, en función das características
dos materiais que cumpra cortar.

CA4.8 Identificáronse e seleccionáronse os tipos de elementos de suxeición para os tapizados.

CA4.9 Identificáronse os factores que inflúen na calidade dos materiais, os produtos e os procesos do tapizado.

CA4.10 Determináronse as máquinas e os instrumentos empregados nos ensaios, e o procedemento de emprego e verificación.

CA4.11 Determináronse as características das probetas para a execución dos ensaios.

CA4.12 Realizáronse ensaios fisicoquímicos aplicando normas ou procedementos requiridos.

CA4.13 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á precisión requirida.

CA4.14 Relacionáronse os ensaios fisicoquímicos dos materiais en función das aplicacións destes.

CA4.15 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas.

CA4.16 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á precisión requirida.

CA4.17 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.18 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.19 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.20 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA4.21 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Identificáronse as principais características e a configuración da empresa de primeira transformación de madeira.

CA5.2 Identificáronse as principais características e a configuración da empresa de elaboración ou de instalación de produtos de carpintaría e moble.

CA5.4 Identificáronse os principais sistemas de despezamento e corte da madeira, en relación cos produtos que cumpra obter e coas dimensións destes.

CA5.5 Relacionáronse os principais sistemas de seca e tratamento da madeira cos seus resultados e cos tempos de realización.

CA5.6 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira.

CA5.7 Relacionáronse os sistemas de obtención de chapas cos produtos obtidos e cos seus procesos de aplicación.

CA5.8 Identificáronse os principais procesos para a obtención de taboleiros en función do compoñente base.

CA5.9 Identificáronse os sistemas de elaboración de distintos tipos de laminacións decorativas, relacionando as súas características técnicas con
aplicación.

CA5.10 Establecéronse as ferramentas informáticas para a xestión da produción.

CA5.11 Caracterizáronse liñas de produción de elementos de carpintaría e moble, en función da súa automatización.

CA5.12 Relacionouse os sistemas de xestión de calidade e o seu aseguramento coas características dos procesos de transformación e produtos obtidos.

CA5.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.15 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.16 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA5.17 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificouse a información contida na documentación técnica.

CA6.2 Identificáronse os procedementos de construción e montaxe ou instalación na fabricación de carpintaría e moble.

CA6.3 Relacionáronse as operacións dos procedementos de unión e montaxe coa maquinaria, utensilios e ferramentas.

CA6.4 Identificáronse as características dos sistemas de unión empregados en carpintaría e moble (caravillas, galletas, espigas, parafusos, etc.).

CA6.5 Identificáronse as características dos tipos de unións tradicionais en carpintaría e moble (ensamblaxes, empalmes e encaixamentos).

CA6.6 Definiuse a secuencia das operacións.

CA6.7 Interpretáronse as especificacións de calidade en cada fase do proceso e do produto.

CA6.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA6.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos
traballos específicos.

CA7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

CA7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros nos procesos en industrias de carpintaría e moble.

CA7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

CA7.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención e seguridade, así como de protección ambiental.

CA7.8 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das técnicas aplicadas aos
procesos en industrias de carpintaría e moble.

CA7.9 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA7.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA7.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA7.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA7.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA7.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental.

Os mínimos esixibles, de acordo ao currículo establecido, incluirá asimilar coñecementos básicos sobre:

-Bosques: especies de madeiras e a súa distribución xeográfica (5%).

-Sistemas de certificación: PEFC e FSC; normas e estándares internacionais (2%).

-A madeira e a árbore: partes, alimentación e abatemento (3%).

-Estrutura macroscópica e microscópica: composición química (3%).

-Madeiras españolas e de importación: coníferas e frondosas (3%).

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Clasificación: normas españolas e europeas. Madeiras serradas en Finlandia, Suecia, etc (2%).

-Madeiras de serra (medidas comerciais): identificación e aplicación industrial (2%).

-Enfermidades e defectos das madeiras (5%).

-Taboleiros de labras, fibras e compostos: características físicas e mecánicas (10%).

-Chapas de madeira: clases. Chapeamento (2%).

-Adhesivos: tipos e sistemas de xunta (10%).

-Sistemas de despezamento e talla da madeira (3%).

-Sistemas de obtención de chapas (3%).

-Sistemas de secado e tratamento das madeiras (10%).

-Faricación de taboleiros (3%).

-Fabricación de laminados decorativos (3%).

-Fabricación de elementos de carpintaría (portas, ventás, varandas, etc.) (3%).

-Fabricación de moblaxe (3%).

-Configuración de talleres de carpintaría e ebanistaría (5%).

-Fabricación e instalación de portas, ventás e marcos de madeira (3%).

abricación e instalación de portas, escaleiras, ventás, varandas e estruturas simplesde madeira (armazón pesada, lixeira e de troncos) (3%).

-Fabricación e instalación de proteccións físicas exteriores de ventás e balcóns (persianas, contraventás de diversos tipos, etc.) (3%).

-Curvaxe da madeira (3%).

-Revestimentos de madeira en chans, teitos e paredes, fabricación e instalación (3%).

-Tipos de moblaxe e sistemas construtivos (3%).

-Estruturas simples: troncos, e armazón lixeira e pesada (2%).

As porcentaxes son as que se reflicten.

Respecto aos criterios de cualificación, e atendendo á orde polo que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico

superior de ciclos formativos de formación profesional, a valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe levarase a cabo a través da

realización das dúas partes da proba, pola persoa aspirante, ante a profesora do correspondente módulo:

a)Primeira parte. Será de carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte. Valoraranse entre 0-10 puntos. Hai que obter un 3 coma mínimo para acceder

á seguinte proba.

Esta proba escrita constará de dúas partes:

-Examen tipo test, de non máis de 20 preguntas nin menos de 10 con 4 ou 3 posibles eleccións; neste caso a nota calcúlase da seguinte forma:

N=A-(e/3)

Sendo A o número de acerto e -e-o de erros; polo que por cada tres erros descóntase un acerto.

-Examen con preguntas para o seu desenrolo.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que obtivesen un mínimo de 3 na primeira parte da proba realizarán a segunda, que consistirá no

desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

A profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba entre 0-10 puntos.

A proba escritas teórica suporá o 70% da nota final e o restante 30% corresponderá á proba practica.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Na primeira parte da proba realizaranse unha relación de preguntas de teoría, extraidos dos contidos da parte teórica segundo os criterios de

avaliación establecidos na programación do módulo, considerados mínimos esixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Útiles de escritura.

Útiles e material de debuxo.

Útiles de medida.

Calculadora.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Na segunda parte da proba realizaranse unha relación de exercicios prácticos, extraidos dos contidos da parte práctica segundo os criterios de

avaliación establecidos na programación do módulo, considerados mínimos esixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Útiles de escritura.

Útiles e material de debuxo.

Útiles de medida.

Calculadora.

Emprego de programas informáticos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe 02019/2020 0213

MP0984_12 Representacións sobre taboleiro de elementos de carpintaría e
moblaxe

02019/2020 070

MP0984_22 Representacións e documentación de elementos de carpintaría e
moblaxe mediante programas de computador

02019/2020 0143

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS GARRIDO ÁLVAREZ

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

(MP0984_12) RA1 - Representa elementos e conxuntos de carpintaría e moble debuxando vistas e perspectivas a man alzada.

(MP0984_22) RA1 - Elabora documentación gráfica de produtos de carpintaría e moble, debuxando planos mediante programas de deseño asistido por
computador.
(MP0984_22) RA2 - Elabora planos de produtos de carpintaría e moble representando os seus compoñentes e incorporando datos técnicos para a
fabricación.
(MP0984_12) RA2 - Debuxa elementos de carpintaría e moble representándoos mediante os sistemas diédrico, axonométrico e cónico, empregando
utensilios de debuxo sobre taboleiro.
(MP0984_22) RA3 - Xestiona a documentación gráfica de produtos de carpintaría e moble, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte
impreso e informático.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_22) CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

(MP0984_12) CA1.1 Valorouse a importancia dos esbozos no proceso de desenvolvemento de proxectos de carpintaría e moble, identificando o uso ao
que se destinen.

(MP0984_12) CA1.2 Representouse o espazo onde se vaia realizar a instalación de carpintaría e moblaxe, partindo da toma de datos necesaria.

(MP0984_22) CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos e utilidades do programa de deseño asistido por computador.

(MP0984_12) CA1.3 Identificáronse os elementos construtivos e instalacións (luz, auga, calefacción, ventilación, etc.) que poidan condicionar a instalación
de carpintaría e moblaxe, e representáronse mediante simboloxía normalizada.

(MP0984_22) CA1.3 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto de construción.

(MP0984_12) CA1.4 Seleccionáronse os elementos e os conxuntos de carpintaría e moblaxe que vaian ser representados nos esbozos.

(MP0984_22) CA1.4 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria nos planos.

(MP0984_22) CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, dándolles prioridade a formatos normalizados.

(MP0984_12) CA1.5 Identificáronse os elementos representados e integráronse no conxunto ao que vaian destinados.

(MP0984_22) CA1.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permitan o dimensionamento correcto dos elementos que compoñen o
plano.

(MP0984_12) CA1.6 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos e os conxuntos.

(MP0984_22) CA1.7 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións, axonometrías e detalles de elementos e produtos de carpintaría e moble, de
acordo cos esbozos subministrados.

(MP0984_12) CA1.7 Utilizouse un soporte adecuado ao uso previsto.

(MP0984_12) CA1.8 Utilizáronse os instrumentos de debuxo adecuados.

(MP0984_22) CA1.8 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

(MP0984_12) CA1.9 Distribuíuse o espazo dispoñible no soporte para conseguir un conxunto de representacións e anotacións equilibrado e claramente
lexible.

(MP0984_22) CA1.9 Realizáronse modelos tridimensionais de carpintaría e moblaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_12) CA1.10 Estableceuse unha secuencia de operacións baseada na observación, o encaixamento proporcionado, o debuxo básico, o
acabamento e a anotación.

(MP0984_22) CA1.10 Utilizáronse os modelos tridimensionais para extraer plantas, seccións, etc.

(MP0984_22) CA1.11 Debuxouse con precisión e calidade no tempo previsto.

(MP0984_12) CA1.11 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0984_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_12) CA1.12 Definíronse as proporcións adecuadamente.

(MP0984_12) CA1.13 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.

(MP0984_12) CA1.14 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0984_12) CA1.15 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

(MP0984_12) CA1.16 Traballouse con pulcritude e limpeza.

(MP0984_12) CA1.17 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido.

(MP0984_12) CA1.18 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza.

(MP0984_12) CA1.19 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_22) CA2.1 Identificáronse as características e os elementos do proxecto de carpintaría e moble que cumpra representar.

(MP0984_12) CA2.1 Identificáronse os principais fundamentos e conceptos da xeometría plana.

(MP0984_12) CA2.2 Seleccionouse o sistema de representación máis axeitado para representar os produtos de carpintaría e moble.

(MP0984_22) CA2.2 Seleccionouse o tipo de cota tendo en conta a función do produto ou o seu proceso de fabricación.

(MP0984_12) CA2.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos elementos que cumpra representar, do grao de definición requirido e do espazo de
debuxo dispoñible.

(MP0984_22) CA2.3 Representáronse cotas segundo as normas de representación gráficas.

(MP0984_22) CA2.4 Representáronse tolerancias dimensionais segundo as normas específicas.

(MP0984_12) CA2.4 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos e aos produtos que cumpra representar, á escala seleccionada e ao uso
previsto.

(MP0984_22) CA2.5 Representáronse símbolos normalizados para definir tolerancias xeométricas.

(MP0984_12) CA2.5 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto.

(MP0984_12) CA2.6 Realizáronse as representacións diédricas e axonométricas, e as perspectivas cónicas necesarias.

(MP0984_22) CA2.6 Representáronse materiais no plano seguindo a normativa aplicable.

(MP0984_22) CA2.7 Representáronse no plano tratamentos e acabamentos e as súas zonas de aplicación.

(MP0984_12) CA2.7 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_12) CA2.8 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0984_22) CA2.8 Representáronse elementos normalizados seguindo a normativa aplicable.

(MP0984_12) CA2.9 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño ou a importancia relativa do representado.

(MP0984_22) CA2.9 Representáronse marcos e caixas coa información, as dimensións e a posición requiridos.

(MP0984_12) CA2.10 Seleccionouse a cor e o tipo de sombreamento normalizado para as representacións seccionadas.

(MP0984_22) CA2.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza.

(MP0984_12) CA2.11 Traballouse con orde e limpeza.

(MP0984_22) CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_12) CA2.12 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido.

(MP0984_12) CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0984_12) CA2.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_22) CA3.1 Determináronse os departamentos da empresa que utilizan a información técnica.

(MP0984_22) CA3.2 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución.

(MP0984_22) CA3.3 Comprobouse a nitidez e a lexibilidade das copias realizadas.

(MP0984_22) CA3.4 Cortáronse e dobráronse os planos correctamente e co tamaño requirido.

(MP0984_22) CA3.5 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido.

(MP0984_22) CA3.6 Desenvolveuse un procedemento de codificación e mantemento actualizado da información.

(MP0984_22) CA3.7 Gardouse a información válida para a fabricación automatizada en programas universais de exportación.

(MP0984_22) CA3.8 Creáronse copias de seguridade de todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de produtos.

(MP0984_22) CA3.9 Valorouse a repercusión ambiental e económica das copias en papel fronte a soportes informáticos.

(MP0984_22) CA3.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0984_22) CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0984_22) RA1 - Elabora documentación gráfica de produtos de carpintaría e moble, debuxando planos mediante programas de deseño asistido por
computador.

(MP0984_12) RA1 - Representa elementos e conxuntos de carpintaría e moble debuxando vistas e perspectivas a man alzada.
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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

(MP0984_22) RA2 - Elabora planos de produtos de carpintaría e moble representando os seus compoñentes e incorporando datos técnicos para a
fabricación.
(MP0984_12) RA2 - Debuxa elementos de carpintaría e moble representándoos mediante os sistemas diédrico, axonométrico e cónico, empregando
utensilios de debuxo sobre taboleiro.
(MP0984_22) RA3 - Xestiona a documentación gráfica de produtos de carpintaría e moble, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte
impreso e informático.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_12) CA1.1 Valorouse a importancia dos esbozos no proceso de desenvolvemento de proxectos de carpintaría e moble, identificando o uso ao
que se destinen.

(MP0984_22) CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

(MP0984_12) CA1.2 Representouse o espazo onde se vaia realizar a instalación de carpintaría e moblaxe, partindo da toma de datos necesaria.

(MP0984_22) CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos e utilidades do programa de deseño asistido por computador.

(MP0984_12) CA1.3 Identificáronse os elementos construtivos e instalacións (luz, auga, calefacción, ventilación, etc.) que poidan condicionar a instalación
de carpintaría e moblaxe, e representáronse mediante simboloxía normalizada.

(MP0984_22) CA1.3 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto de construción.

(MP0984_12) CA1.4 Seleccionáronse os elementos e os conxuntos de carpintaría e moblaxe que vaian ser representados nos esbozos.

(MP0984_22) CA1.4 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria nos planos.

(MP0984_12) CA1.5 Identificáronse os elementos representados e integráronse no conxunto ao que vaian destinados.

(MP0984_22) CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, dándolles prioridade a formatos normalizados.

(MP0984_22) CA1.6 Realizáronse os cálculos básicos de superficies e volumes que permitan o dimensionamento correcto dos elementos que compoñen o
plano.

(MP0984_12) CA1.6 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos e os conxuntos.

(MP0984_12) CA1.7 Utilizouse un soporte adecuado ao uso previsto.

(MP0984_22) CA1.7 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións, axonometrías e detalles de elementos e produtos de carpintaría e moble, de
acordo cos esbozos subministrados.

(MP0984_12) CA1.8 Utilizáronse os instrumentos de debuxo adecuados.

(MP0984_22) CA1.8 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

(MP0984_12) CA1.9 Distribuíuse o espazo dispoñible no soporte para conseguir un conxunto de representacións e anotacións equilibrado e claramente
lexible.

(MP0984_22) CA1.9 Realizáronse modelos tridimensionais de carpintaría e moblaxe.

(MP0984_12) CA1.10 Estableceuse unha secuencia de operacións baseada na observación, o encaixamento proporcionado, o debuxo básico, o
acabamento e a anotación.

(MP0984_22) CA1.10 Utilizáronse os modelos tridimensionais para extraer plantas, seccións, etc.

(MP0984_12) CA1.11 Utilizouse a simboloxía normalizada.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_22) CA1.11 Debuxouse con precisión e calidade no tempo previsto.

(MP0984_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_12) CA1.12 Definíronse as proporcións adecuadamente.

(MP0984_12) CA1.13 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.

(MP0984_12) CA1.14 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0984_12) CA1.15 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

(MP0984_12) CA1.16 Traballouse con pulcritude e limpeza.

(MP0984_12) CA1.17 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido.

(MP0984_12) CA1.18 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza.

(MP0984_12) CA1.19 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_12) CA2.1 Identificáronse os principais fundamentos e conceptos da xeometría plana.

(MP0984_22) CA2.1 Identificáronse as características e os elementos do proxecto de carpintaría e moble que cumpra representar.

(MP0984_12) CA2.2 Seleccionouse o sistema de representación máis axeitado para representar os produtos de carpintaría e moble.

(MP0984_22) CA2.2 Seleccionouse o tipo de cota tendo en conta a función do produto ou o seu proceso de fabricación.

(MP0984_12) CA2.3 Elixiuse a escala en función do tamaño dos elementos que cumpra representar, do grao de definición requirido e do espazo de
debuxo dispoñible.

(MP0984_22) CA2.3 Representáronse cotas segundo as normas de representación gráficas.

(MP0984_12) CA2.4 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos e aos produtos que cumpra representar, á escala seleccionada e ao uso
previsto.

(MP0984_22) CA2.4 Representáronse tolerancias dimensionais segundo as normas específicas.

(MP0984_12) CA2.5 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto.

(MP0984_22) CA2.5 Representáronse símbolos normalizados para definir tolerancias xeométricas.

(MP0984_12) CA2.6 Realizáronse as representacións diédricas e axonométricas, e as perspectivas cónicas necesarias.

(MP0984_22) CA2.6 Representáronse materiais no plano seguindo a normativa aplicable.

(MP0984_12) CA2.7 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas.

(MP0984_22) CA2.7 Representáronse no plano tratamentos e acabamentos e as súas zonas de aplicación.

(MP0984_12) CA2.8 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0984_22) CA2.8 Representáronse elementos normalizados seguindo a normativa aplicable.

(MP0984_12) CA2.9 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño ou a importancia relativa do representado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0984_22) CA2.9 Representáronse marcos e caixas coa información, as dimensións e a posición requiridos.

(MP0984_12) CA2.10 Seleccionouse a cor e o tipo de sombreamento normalizado para as representacións seccionadas.

(MP0984_22) CA2.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza.

(MP0984_12) CA2.11 Traballouse con orde e limpeza.

(MP0984_22) CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_12) CA2.12 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido.

(MP0984_12) CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0984_12) CA2.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

(MP0984_22) CA3.1 Determináronse os departamentos da empresa que utilizan a información técnica.

(MP0984_22) CA3.2 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución.

(MP0984_22) CA3.3 Comprobouse a nitidez e a lexibilidade das copias realizadas.

(MP0984_22) CA3.4 Cortáronse e dobráronse os planos correctamente e co tamaño requirido.

(MP0984_22) CA3.5 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido.

(MP0984_22) CA3.6 Desenvolveuse un procedemento de codificación e mantemento actualizado da información.

(MP0984_22) CA3.7 Gardouse a información válida para a fabricación automatizada en programas universais de exportación.

(MP0984_22) CA3.8 Creáronse copias de seguridade de todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de produtos.

(MP0984_22) CA3.9 Valorouse a repercusión ambiental e económica das copias en papel fronte a soportes informáticos.

(MP0984_22) CA3.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

(MP0984_22) CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas.

O alumnado para aprobar o módulo, debe  imprescindiblemente acadar as capacidades relacionadas  cos contidos procedementais seguintes:

Representar a man alzada elementos de carpintaría e moble.

Representar elementos e produtos mediante bosquexos, alzados e seccións, perspectivas, planos de montaxe e memorias gráficas.

Debuxar sobre taboleiro  elementos de carpintaría e moble.

Utilizar programas de deseño asistido por computador para a representación de elementos e produtos de carpintaría e moble.

Organizar a documentación xerada no proceso de representación gráfica.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Xestiónar a documentación relacionada coas actividades profesionais anteriormente mencionadas.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas é a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

-A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

-Aportar solucións coherentes e válidas.

-Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

-Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

-Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D e 3D para a

definición de soluciones construtivas e documentación técnica.

-Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e orzamentos.

-Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

-Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba é unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos exixibles elaborada a partir os criterios de avaliación.

Instrumento de avaliación:

Proba escrita teórica.

O alumnado debera empregar os recursos:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Calculadora

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba é unha proba escrita de cuestions practicas baseada nos criterios de avaliación.

Os instrumentos necesarios son:

Proba escrita práctica.

Recursos:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D e 3D (autocad).

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, medicións, valoracións e presupostos.(follas de calculo e procesador de textos)
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0539 Solucións construtivas 02019/2020 0187

MP0539_22 Deseño e patróns 02019/2020 0124

MP0539_12 Solucións en fabricación e instalación 02019/2020 063

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BRAÑAS PORTO

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

(MP0539_22) RA1 - Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño.

(MP0539_12) RA1 - Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de carpintaría e moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos.

(MP0539_22) RA2 - Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de carpintaría e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e
accesorios.
(MP0539_12) RA2 - Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas
establecidas.
(MP0539_22) RA3 - Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e a instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e
procedementos establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.1 Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis adecuados para a realización dos planos.

(MP0539_12) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a solución construtiva.

(MP0539_22) CA1.2 Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos e construcións xeométricas sinxelas.

(MP0539_12) CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

(MP0539_22) CA1.3 Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces,
molduras, e curvas cónicas e técnicas.

(MP0539_12) CA1.3 Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica.

(MP0539_22) CA1.4 Seleccionouse o sistema de representación para empregar en dúas dimensións.

(MP0539_12) CA1.4 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os elementos normalizados e os materiais.

(MP0539_12) CA1.5 Comprobouse a funcionalidade da solución.

(MP0539_22) CA1.5 Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, seccións, etc.).

(MP0539_12) CA1.6 Valorouse a estética da solución adoptada.

(MP0539_22) CA1.6 Representáronse elementos de carpintaría e moble.

(MP0539_22) CA1.7 Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade.

(MP0539_12) CA1.7 Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo.

(MP0539_22) CA1.8 Incorporáronse indicacións e lendas.

(MP0539_12) CA1.8 Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos requisitos de resistencia e espazo.

(MP0539_22) CA1.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

(MP0539_12) CA1.9 Comprobouse a factibilidade de execución da solución.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_12) CA1.10 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0539_22) CA1.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0539_12) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA1.11 Manexáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0539_12) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA1.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0539_12) CA1.14 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA1.15 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.17 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0539_22) CA1.18 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0539_12) CA2.1 Compiláronse os datos de partida.

(MP0539_22) CA2.1 Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación.

(MP0539_22) CA2.2 Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes no mercado.

(MP0539_12) CA2.2 Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co uso previsto.

(MP0539_12) CA2.3 Consideráronse os esforzos e as solicitacións a que se vaia someter o elemento ou o conxunto.

(MP0539_22) CA2.3 Aplicouse un criterio de referencia.

(MP0539_22) CA2.4 Clasificáronse as referencias en función do seu material e do proceso.

(MP0539_12) CA2.4 Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento.

(MP0539_12) CA2.5 Valoráronse as posibilidades de acceso ao lugar e as dimensións máximas dos elementos.

(MP0539_22) CA2.5 Determináronse as dimensións en bruto de cada material.

(MP0539_12) CA2.6 Identificáronse os materiais e os produtos necesarios.

(MP0539_22) CA2.6 Aplicáronse as técnicas e os procedementos requiridos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA2.7 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de listas de materiais.

(MP0539_12) CA2.7 Prevíronse os recursos humanos necesarios.

(MP0539_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.8 Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos.

(MP0539_12) CA2.9 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección dos materiais, os produtos e os procesos.

(MP0539_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.10 Elaboráronse follas de medición e valoración.

(MP0539_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.11 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de follas de medición, valoración e orzamento.

(MP0539_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.12 Tívose en conta o custo de fabricación ou instalación.

(MP0539_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.17 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0539_22) CA3.1 Identificáronse as partes singulares do elemento que se vaia construír ou instalar.

(MP0539_22) CA3.2 Seleccionáronse os elementos para a toma de medidas de distancias e ángulos.

(MP0539_22) CA3.3 Seleccionouse o soporte para a elaboración do patrón.

(MP0539_22) CA3.4 Debuxáronse patróns a escala natural.

(MP0539_22) CA3.5 Comprobouse que o material se aproveite optimamente.

(MP0539_22) CA3.6 Seleccionáronse os elementos adecuados para a fabricación do patrón.

(MP0539_22) CA3.7 Realizáronse patróns dos elementos que o requiran.

(MP0539_22) CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade e saúde laboral.

(MP0539_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA3.14 Cumpriuse a normativa de prevención e riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

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

(MP0539_22) RA1 - Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño.

(MP0539_12) RA1 - Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de carpintaría e moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos.

(MP0539_22) RA2 - Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de carpintaría e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e
accesorios.
(MP0539_12) RA2 - Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas
establecidas.
(MP0539_22) RA3 - Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e a instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e
procedementos establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.1 Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis adecuados para a realización dos planos.

(MP0539_12) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a solución construtiva.

(MP0539_22) CA1.2 Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos e construcións xeométricas sinxelas.

(MP0539_12) CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

(MP0539_22) CA1.3 Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces,
molduras, e curvas cónicas e técnicas.

(MP0539_12) CA1.3 Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica.

(MP0539_22) CA1.4 Seleccionouse o sistema de representación para empregar en dúas dimensións.

(MP0539_12) CA1.4 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os elementos normalizados e os materiais.

(MP0539_12) CA1.5 Comprobouse a funcionalidade da solución.

(MP0539_22) CA1.5 Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, seccións, etc.).

(MP0539_12) CA1.6 Valorouse a estética da solución adoptada.

(MP0539_22) CA1.6 Representáronse elementos de carpintaría e moble.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.7 Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade.

(MP0539_12) CA1.7 Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo.

(MP0539_22) CA1.8 Incorporáronse indicacións e lendas.

(MP0539_12) CA1.8 Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos requisitos de resistencia e espazo.

(MP0539_22) CA1.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

(MP0539_12) CA1.9 Comprobouse a factibilidade de execución da solución.

(MP0539_12) CA1.10 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0539_22) CA1.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0539_12) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA1.11 Manexáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0539_12) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA1.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0539_12) CA1.14 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA1.15 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.17 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0539_22) CA1.18 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0539_12) CA2.1 Compiláronse os datos de partida.

(MP0539_22) CA2.1 Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación.

(MP0539_22) CA2.2 Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes no mercado.

(MP0539_12) CA2.2 Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co uso previsto.

(MP0539_12) CA2.3 Consideráronse os esforzos e as solicitacións a que se vaia someter o elemento ou o conxunto.

(MP0539_22) CA2.3 Aplicouse un criterio de referencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA2.4 Clasificáronse as referencias en función do seu material e do proceso.

(MP0539_12) CA2.4 Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento.

(MP0539_12) CA2.5 Valoráronse as posibilidades de acceso ao lugar e as dimensións máximas dos elementos.

(MP0539_22) CA2.5 Determináronse as dimensións en bruto de cada material.

(MP0539_12) CA2.6 Identificáronse os materiais e os produtos necesarios.

(MP0539_22) CA2.6 Aplicáronse as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0539_22) CA2.7 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de listas de materiais.

(MP0539_12) CA2.7 Prevíronse os recursos humanos necesarios.

(MP0539_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.8 Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos.

(MP0539_12) CA2.9 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección dos materiais, os produtos e os procesos.

(MP0539_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.10 Elaboráronse follas de medición e valoración.

(MP0539_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.11 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de follas de medición, valoración e orzamento.

(MP0539_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.12 Tívose en conta o custo de fabricación ou instalación.

(MP0539_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.17 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0539_22) CA3.1 Identificáronse as partes singulares do elemento que se vaia construír ou instalar.

(MP0539_22) CA3.2 Seleccionáronse os elementos para a toma de medidas de distancias e ángulos.

(MP0539_22) CA3.3 Seleccionouse o soporte para a elaboración do patrón.

(MP0539_22) CA3.4 Debuxáronse patróns a escala natural.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA3.5 Comprobouse que o material se aproveite optimamente.

(MP0539_22) CA3.6 Seleccionáronse os elementos adecuados para a fabricación do patrón.

(MP0539_22) CA3.7 Realizáronse patróns dos elementos que o requiran.

(MP0539_22) CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade e saúde laboral.

(MP0539_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA3.14 Cumpriuse a normativa de prevención e riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D para a

definición de soluciones construtivas e documentación técnica.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

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, parte téoríca, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos

4.a) Primeira parte da proba
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exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita teórica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita teórica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba, parte práctica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións prácticas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita práctica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita práctica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, listas de materiais, procesos de fabricación, medicións, valoracións e presupostos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0539 Solucións construtivas 02019/2020 0187

MP0539_22 Deseño e patróns 02019/2020 0124

MP0539_12 Solucións en fabricación e instalación 02019/2020 063

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA LUZ LORENZO CRESPO

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

(MP0539_22) RA1 - Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño.

(MP0539_12) RA1 - Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de carpintaría e moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos.

(MP0539_22) RA2 - Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de carpintaría e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e
accesorios.
(MP0539_12) RA2 - Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas
establecidas.
(MP0539_22) RA3 - Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e a instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e
procedementos establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.1 Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis adecuados para a realización dos planos.

(MP0539_12) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a solución construtiva.

(MP0539_22) CA1.2 Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos e construcións xeométricas sinxelas.

(MP0539_12) CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

(MP0539_22) CA1.3 Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces,
molduras, e curvas cónicas e técnicas.

(MP0539_12) CA1.3 Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica.

(MP0539_22) CA1.4 Seleccionouse o sistema de representación para empregar en dúas dimensións.

(MP0539_12) CA1.4 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os elementos normalizados e os materiais.

(MP0539_12) CA1.5 Comprobouse a funcionalidade da solución.

(MP0539_22) CA1.5 Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, seccións, etc.).

(MP0539_12) CA1.6 Valorouse a estética da solución adoptada.

(MP0539_22) CA1.6 Representáronse elementos de carpintaría e moble.

(MP0539_22) CA1.7 Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade.

(MP0539_12) CA1.7 Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo.

(MP0539_22) CA1.8 Incorporáronse indicacións e lendas.

(MP0539_12) CA1.8 Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos requisitos de resistencia e espazo.

(MP0539_22) CA1.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

(MP0539_12) CA1.9 Comprobouse a factibilidade de execución da solución.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_12) CA1.10 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0539_22) CA1.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0539_12) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA1.11 Manexáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0539_12) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA1.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0539_12) CA1.14 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA1.15 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.17 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0539_22) CA1.18 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0539_12) CA2.1 Compiláronse os datos de partida.

(MP0539_22) CA2.1 Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación.

(MP0539_22) CA2.2 Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes no mercado.

(MP0539_12) CA2.2 Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co uso previsto.

(MP0539_12) CA2.3 Consideráronse os esforzos e as solicitacións a que se vaia someter o elemento ou o conxunto.

(MP0539_22) CA2.3 Aplicouse un criterio de referencia.

(MP0539_22) CA2.4 Clasificáronse as referencias en función do seu material e do proceso.

(MP0539_12) CA2.4 Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento.

(MP0539_12) CA2.5 Valoráronse as posibilidades de acceso ao lugar e as dimensións máximas dos elementos.

(MP0539_22) CA2.5 Determináronse as dimensións en bruto de cada material.

(MP0539_12) CA2.6 Identificáronse os materiais e os produtos necesarios.

(MP0539_22) CA2.6 Aplicáronse as técnicas e os procedementos requiridos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA2.7 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de listas de materiais.

(MP0539_12) CA2.7 Prevíronse os recursos humanos necesarios.

(MP0539_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.8 Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos.

(MP0539_12) CA2.9 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección dos materiais, os produtos e os procesos.

(MP0539_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.10 Elaboráronse follas de medición e valoración.

(MP0539_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.11 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de follas de medición, valoración e orzamento.

(MP0539_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.12 Tívose en conta o custo de fabricación ou instalación.

(MP0539_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.17 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0539_22) CA3.1 Identificáronse as partes singulares do elemento que se vaia construír ou instalar.

(MP0539_22) CA3.2 Seleccionáronse os elementos para a toma de medidas de distancias e ángulos.

(MP0539_22) CA3.3 Seleccionouse o soporte para a elaboración do patrón.

(MP0539_22) CA3.4 Debuxáronse patróns a escala natural.

(MP0539_22) CA3.5 Comprobouse que o material se aproveite optimamente.

(MP0539_22) CA3.6 Seleccionáronse os elementos adecuados para a fabricación do patrón.

(MP0539_22) CA3.7 Realizáronse patróns dos elementos que o requiran.

(MP0539_22) CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade e saúde laboral.

(MP0539_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA3.14 Cumpriuse a normativa de prevención e riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

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

(MP0539_22) RA1 - Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño.

(MP0539_12) RA1 - Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de carpintaría e moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos.

(MP0539_22) RA2 - Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de carpintaría e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e
accesorios.
(MP0539_12) RA2 - Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas
establecidas.
(MP0539_22) RA3 - Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e a instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e
procedementos establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.1 Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis adecuados para a realización dos planos.

(MP0539_12) CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a solución construtiva.

(MP0539_22) CA1.2 Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos e construcións xeométricas sinxelas.

(MP0539_12) CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

(MP0539_22) CA1.3 Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces,
molduras, e curvas cónicas e técnicas.

(MP0539_12) CA1.3 Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica.

(MP0539_22) CA1.4 Seleccionouse o sistema de representación para empregar en dúas dimensións.

(MP0539_12) CA1.4 Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os elementos normalizados e os materiais.

(MP0539_12) CA1.5 Comprobouse a funcionalidade da solución.

(MP0539_22) CA1.5 Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, seccións, etc.).

(MP0539_12) CA1.6 Valorouse a estética da solución adoptada.

(MP0539_22) CA1.6 Representáronse elementos de carpintaría e moble.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA1.7 Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade.

(MP0539_12) CA1.7 Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo.

(MP0539_22) CA1.8 Incorporáronse indicacións e lendas.

(MP0539_12) CA1.8 Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos requisitos de resistencia e espazo.

(MP0539_22) CA1.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

(MP0539_12) CA1.9 Comprobouse a factibilidade de execución da solución.

(MP0539_12) CA1.10 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica.

(MP0539_22) CA1.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

(MP0539_12) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA1.11 Manexáronse programas de deseño asistido por computador.

(MP0539_12) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA1.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA1.14 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes presentáronse debidamente pregados e encadernados.

(MP0539_12) CA1.14 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA1.15 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.15 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA1.16 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA1.17 Demostrouse destreza na execución dos planos.

(MP0539_22) CA1.18 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a
comprensión do debuxo.

(MP0539_12) CA2.1 Compiláronse os datos de partida.

(MP0539_22) CA2.1 Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación.

(MP0539_22) CA2.2 Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes no mercado.

(MP0539_12) CA2.2 Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co uso previsto.

(MP0539_12) CA2.3 Consideráronse os esforzos e as solicitacións a que se vaia someter o elemento ou o conxunto.

(MP0539_22) CA2.3 Aplicouse un criterio de referencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA2.4 Clasificáronse as referencias en función do seu material e do proceso.

(MP0539_12) CA2.4 Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento.

(MP0539_12) CA2.5 Valoráronse as posibilidades de acceso ao lugar e as dimensións máximas dos elementos.

(MP0539_22) CA2.5 Determináronse as dimensións en bruto de cada material.

(MP0539_12) CA2.6 Identificáronse os materiais e os produtos necesarios.

(MP0539_22) CA2.6 Aplicáronse as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0539_22) CA2.7 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de listas de materiais.

(MP0539_12) CA2.7 Prevíronse os recursos humanos necesarios.

(MP0539_22) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.8 Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos.

(MP0539_12) CA2.9 Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección dos materiais, os produtos e os procesos.

(MP0539_22) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.10 Elaboráronse follas de medición e valoración.

(MP0539_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.11 Manexáronse programas informáticos para a elaboración de follas de medición, valoración e orzamento.

(MP0539_22) CA2.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.12 Tívose en conta o custo de fabricación ou instalación.

(MP0539_22) CA2.12 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_12) CA2.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_12) CA2.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_12) CA2.15 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_12) CA2.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_12) CA2.17 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos

(MP0539_22) CA3.1 Identificáronse as partes singulares do elemento que se vaia construír ou instalar.

(MP0539_22) CA3.2 Seleccionáronse os elementos para a toma de medidas de distancias e ángulos.

(MP0539_22) CA3.3 Seleccionouse o soporte para a elaboración do patrón.

(MP0539_22) CA3.4 Debuxáronse patróns a escala natural.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0539_22) CA3.5 Comprobouse que o material se aproveite optimamente.

(MP0539_22) CA3.6 Seleccionáronse os elementos adecuados para a fabricación do patrón.

(MP0539_22) CA3.7 Realizáronse patróns dos elementos que o requiran.

(MP0539_22) CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade e saúde laboral.

(MP0539_22) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0539_22) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0539_22) CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación dos traballos.

(MP0539_22) CA3.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0539_22) CA3.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

(MP0539_22) CA3.14 Cumpriuse a normativa de prevención e riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 20%

Valorase:

¿ A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

¿ Aportar solucións coherentes e válidas.

¿ Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

¿ Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

¿ Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño asistido por ordenador en 2D para a

definición de soluciones construtivas e documentación técnica.

¿ Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de condicións, medicións, valoracións e

orzamentos.

¿ Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

¿ Indicación e aplicación correcta das unidades especificas de cada solución.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba, parte téoríca, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos
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exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita teórica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita teórica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba, parte práctica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións prácticas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita práctica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita práctica, entre el:

* Útiles e material de debuxo.

* Útiles de medida.

* Programas de deseño asistido por ordenador, 2D.

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, listas de materiais, procesos de fabricación, medicións, valoracións e presupostos.

- 9 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Deseño e amoblamento Ciclos
formativos de
grao superior

CSMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble 02019/2020 0107

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

Profesorado asignado ao módulo XOSÉ MAGARIÑOS MACEIRAS

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 - Xestiona aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, planificando procedementos de abastecemento e cubrindo a documentación de
compras.

RA2 - Supervisa a recepción de aprovisionamentos, organizando o seu almacenamento e controlando as súas existencias.

RA3 - Xestiona sistemas de información e documentación para os aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre
os procedementos de control e a documentación necesaria para a súa tramitación.

RA4 - Determina recursos para a fabricación e a instalación en carpintaría e moble, e asigna tarefas en función dos medios técnicos dispoñibles.

RA5 - Supervisa operacións de fabricación e instalación en carpintaría e moble, controlando plans de produción e comprobando parámetros de calidade.

RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presenten na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elaborouse un plan de abastecemento de acordo coas necesidades de materias primas e compoñentes.

CA1.2 Calculáronse as existencias óptimas considerando custos de emisión de pedidos, custos de almacenamento e tempos de entrega.

CA1.3 Calculáronse as existencias de seguridade en función da fiabilidade dos provedores e da estabilidade da demanda.

CA1.4 Relacionouse o modelo de control de aprovisionamento co proceso de fabricación.

CA1.5 Definiuse o ritmo de aprovisionamento para cada material, en función dos consumos previstos.

CA1.6 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias.

CA1.7 Especificouse a referencia dos artigos, o prezo, a cantidade e o subministrador.

CA1.8 Déuselles prioridade ás empresas subministradoras con certificación de calidade e ambiental (ISO 9001, ISO 14001, etc.).

CA1.9 Déuselles prioridade aos produtos con certificacións e selos de calidade e ambientais (selo Aitim, marca AENOR, certificacións FSC e PEFC, etc.).

CA1.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA1.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Comprobouse que as características, a cantidade e o estado de conservación dos produtos recibidos se correspondan co solicitado.

CA2.2 Realizáronse os ensaios de recepción necesarios aplicando criterios de calidade.

CA2.3 Relacionouse o método de almacenaxe coas características e o tamaño dos materiais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Determináronse os métodos de transporte e distribución de mercadorías no almacén.

CA2.5 Aproveitouse convenientemente o espazo de almacenamento en función das características do material, das instalacións e dos percorridos
previstos.

CA2.6 Localizouse o material no almacén interpretando o sistema de etiquetaxe.

CA2.7 Calculouse o punto de reposición de existencias en función do tempo de subministración e o consumo estimado.

CA2.8 Relacionáronse os documentos de control de existencias co procedemento establecido.

CA2.9 Identificáronse os principais danos que poden sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.

CA2.10 Identificouse a data de caducidade dos produtos perecedoiros almacenados (colas, vernices, siliconas, masillas, etc.).

CA2.11 Clasificáronse os materiais almacenados atendendo a criterios de seguridade, caducidade, temperatura, toxicidade, inflamabilidade e humidade.

CA2.12 Determináronse os criterios de valoración de existencias.

CA2.13 Determinouse o método utilizado para a codificación do inventario.

CA2.14 Determinouse o método utilizado para o control do inventario

CA2.15 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.16 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.18 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA2.19 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

CA3.1 Relacionouse a orixe das mercadorías coa documentación requirida.

CA3.2 Aplicouse a normativa legal e fiscal do país de orixe dos materiais.

CA3.3 Xeráronse bases de datos actualizadas de provedores e materiais mediante ferramentas informáticas.

CA3.4 Relacionouse a información do produto co provedor nas operacións de compra.

CA3.5 Procesouse a información xerada nas operacións de control de aprovisionamento mediante aplicacións informáticas de xestión de pedidos e de
expedición de produtos.

CA3.6 Detectáronse posibles desviacións de inventario.

CA3.7 Déuselle prioridade á subministración interna de materiais en función das necesidades de fabricación.

CA3.8 Aplicáronse os procedementos de calidade establecidos para a xestión do almacén.

CA3.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA3.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Determinouse o plan de recursos e de materias primas e compoñentes necesarios, analizando o proxecto de fabricación.

CA4.2 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias.

CA4.3 Determináronse os medios técnicos e os equipamentos de fabricación, así como a ruta que cumprirá seguir.

CA4.4 Xeráronse os documentos de traballo (follas de ruta, lista de materiais, fichas de traballo, control estatístico do proceso, etc.)

CA4.5 Planificáronse metodicamente as tarefas para realizar con previsión das dificultades e o modo de superalas.

CA4.6 Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto.

CA4.7 Distribuíronse as tarefas dependendo do perfil dos recursos humanos e dos recursos materiais dispoñibles.

CA4.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA4.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Identificouse a cantidade de pezas para fabricar ou instalar, así como o prazo de execución, en función dos prazos de entrega.

CA5.2 Determinouse o tamaño dos lotes de produción.

CA5.3 Identificáronse os equipamentos, os utensilios e as instalacións dispoñibles que respondan ao procedemento establecido.

CA5.4 Analizouse a distribución en planta dos equipamentos e da maquinaria para mellorar os procesos.

CA5.5 Describíronse estratexias de supervisión e control da produción e instalación.

CA5.6 Determinouse o método de seguimento da produción e da instalación que permita mellorar o control desta, así como o tempo de reacción, en caso
necesario.

CA5.7 Caracterizáronse modelos de reprogramación para períodos de especial disposición de recursos ou modificación da demanda.

CA5.8 Identificouse a ruta que debe seguir o material en proceso.

CA5.9 Identificouse a capacidade dos equipamentos dispoñibles.

CA5.10 Analizouse a relación entre carga e capacidade total dos recursos utilizados para eliminar colos de botella e mellorar a produción.

CA5.11 Comprobouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto.

CA5.12 Aplicáronse regras de prioridade para a secuencia de diversos traballos.

CA5.13 Aplicáronse métodos de asignación de tarefas e recursos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.14 Recoñecéronse e valoráronse as técnicas de organización e xestión na realización das tarefas de control da produción.

CA5.15 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.16 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.18 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA5.19 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos
traballos específicos.

CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

CA6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros na xestión da produción en industrias de carpintaría e moble.

CA6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

CA6.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

CA6.8 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas aplicadas á
xestión da produción en industrias de carpintaría e moble.

CA6.9 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA6.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA6.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Xestiona aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, planificando procedementos de abastecemento e cubrindo a documentación de
compras.

RA2 - Supervisa a recepción de aprovisionamentos, organizando o seu almacenamento e controlando as súas existencias.

RA3 - Xestiona sistemas de información e documentación para os aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, tendo en conta a relación entre
os procedementos de control e a documentación necesaria para a súa tramitación.

RA4 - Determina recursos para a fabricación e a instalación en carpintaría e moble, e asigna tarefas en función dos medios técnicos dispoñibles.

RA5 - Supervisa operacións de fabricación e instalación en carpintaría e moble, controlando plans de produción e comprobando parámetros de calidade.
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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

RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis
habituais que se presenten na súa actividade profesional.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elaborouse un plan de abastecemento de acordo coas necesidades de materias primas e compoñentes.

CA1.2 Calculáronse as existencias óptimas considerando custos de emisión de pedidos, custos de almacenamento e tempos de entrega.

CA1.3 Calculáronse as existencias de seguridade en función da fiabilidade dos provedores e da estabilidade da demanda.

CA1.4 Relacionouse o modelo de control de aprovisionamento co proceso de fabricación.

CA1.5 Definiuse o ritmo de aprovisionamento para cada material, en función dos consumos previstos.

CA1.6 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias.

CA1.7 Especificouse a referencia dos artigos, o prezo, a cantidade e o subministrador.

CA1.8 Déuselles prioridade ás empresas subministradoras con certificación de calidade e ambiental (ISO 9001, ISO 14001, etc.).

CA1.9 Déuselles prioridade aos produtos con certificacións e selos de calidade e ambientais (selo Aitim, marca AENOR, certificacións FSC e PEFC, etc.).

CA1.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA1.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA1.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA2.1 Comprobouse que as características, a cantidade e o estado de conservación dos produtos recibidos se correspondan co solicitado.

CA2.2 Realizáronse os ensaios de recepción necesarios aplicando criterios de calidade.

CA2.3 Relacionouse o método de almacenaxe coas características e o tamaño dos materiais.

CA2.4 Determináronse os métodos de transporte e distribución de mercadorías no almacén.

CA2.5 Aproveitouse convenientemente o espazo de almacenamento en función das características do material, das instalacións e dos percorridos
previstos.

CA2.6 Localizouse o material no almacén interpretando o sistema de etiquetaxe.

CA2.7 Calculouse o punto de reposición de existencias en función do tempo de subministración e o consumo estimado.

CA2.8 Relacionáronse os documentos de control de existencias co procedemento establecido.

CA2.9 Identificáronse os principais danos que poden sufrir as materias primas, os compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu
almacenamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.10 Identificouse a data de caducidade dos produtos perecedoiros almacenados (colas, vernices, siliconas, masillas, etc.).

CA2.11 Clasificáronse os materiais almacenados atendendo a criterios de seguridade, caducidade, temperatura, toxicidade, inflamabilidade e humidade.

CA2.12 Determináronse os criterios de valoración de existencias.

CA2.13 Determinouse o método utilizado para a codificación do inventario.

CA2.14 Determinouse o método utilizado para o control do inventario

CA2.15 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA2.16 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA2.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA2.18 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA2.19 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

CA3.2 Aplicouse a normativa legal e fiscal do país de orixe dos materiais.

CA3.3 Xeráronse bases de datos actualizadas de provedores e materiais mediante ferramentas informáticas.

CA3.4 Relacionouse a información do produto co provedor nas operacións de compra.

CA3.5 Procesouse a información xerada nas operacións de control de aprovisionamento mediante aplicacións informáticas de xestión de pedidos e de
expedición de produtos.

CA3.6 Detectáronse posibles desviacións de inventario.

CA3.7 Déuselle prioridade á subministración interna de materiais en función das necesidades de fabricación.

CA3.8 Aplicáronse os procedementos de calidade establecidos para a xestión do almacén.

CA3.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA3.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Determinouse o plan de recursos e de materias primas e compoñentes necesarios, analizando o proxecto de fabricación.

CA4.2 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias.

CA4.3 Determináronse os medios técnicos e os equipamentos de fabricación, así como a ruta que cumprirá seguir.

CA4.4 Xeráronse os documentos de traballo (follas de ruta, lista de materiais, fichas de traballo, control estatístico do proceso, etc.)

CA4.5 Planificáronse metodicamente as tarefas para realizar con previsión das dificultades e o modo de superalas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.6 Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto.

CA4.7 Distribuíronse as tarefas dependendo do perfil dos recursos humanos e dos recursos materiais dispoñibles.

CA4.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA4.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA4.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Identificouse a cantidade de pezas para fabricar ou instalar, así como o prazo de execución, en función dos prazos de entrega.

CA5.2 Determinouse o tamaño dos lotes de produción.

CA5.3 Identificáronse os equipamentos, os utensilios e as instalacións dispoñibles que respondan ao procedemento establecido.

CA5.4 Analizouse a distribución en planta dos equipamentos e da maquinaria para mellorar os procesos.

CA5.5 Describíronse estratexias de supervisión e control da produción e instalación.

CA5.6 Determinouse o método de seguimento da produción e da instalación que permita mellorar o control desta, así como o tempo de reacción, en caso
necesario.

CA5.7 Caracterizáronse modelos de reprogramación para períodos de especial disposición de recursos ou modificación da demanda.

CA5.8 Identificouse a ruta que debe seguir o material en proceso.

CA5.9 Identificouse a capacidade dos equipamentos dispoñibles.

CA5.10 Analizouse a relación entre carga e capacidade total dos recursos utilizados para eliminar colos de botella e mellorar a produción.

CA5.11 Comprobouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto.

CA5.12 Aplicáronse regras de prioridade para a secuencia de diversos traballos.

CA5.13 Aplicáronse métodos de asignación de tarefas e recursos.

CA5.14 Recoñecéronse e valoráronse as técnicas de organización e xestión na realización das tarefas de control da produción.

CA5.15 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA5.16 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA5.17 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.18 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA5.19 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos
traballos específicos.

CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos.

CA6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros na xestión da produción en industrias de carpintaría e moble.

CA6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo.

CA6.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de seguridade e de protección ambiental.

CA6.8 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que cumpra empregar na execución das técnicas aplicadas á
xestión da produción en industrias de carpintaría e moble.

CA6.9 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades.

CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera.

CA6.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas.

CA6.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA6.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación.

CA6.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación dos contidos.

Para a superación do módulo debera acadarse unha nota de 5 puntos sobre 10.

A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 90%

Presentación dos exercicios(normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 10%

Valorase:

-A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

-Aportar solucións coherentes e válidas.

-Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

-Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

-Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos.

-Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración dos resultados.

-Aplicación correcta do sistema métrico decimal e unidades na solución dos casos precisos.

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, parte téoríca, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

4.a) Primeira parte da proba
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módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións teóricas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita teórica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita teórica, entre el:

* Útiles e material de escritura.

* calculadora.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba, parte práctica, elaborarase basandose nos criterios de avaliación da correspondente programación presentada para o

módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita con cuestións prácticas a partir dos mínimos

exixibles.

Os instrumentos necesarios serán:

Proba escrita práctica.

O alumnado debera empregar o material necesario para o desenviovemento da proba escrita práctica, entre el:

* Útiles e material de escritura

* Calculadora

* Programas informáticos para a elaboración de memorias, medicións, valoracións e presupostos.
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