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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA.1 Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións. 

CA.1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

CA.1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante 

algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.1.3. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 

propiedades. 

CA.1.4. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes 

ou moi pequenos e operar con eles. 

 

 RA2. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.2.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

CA.2.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.2.3. Representáronse os números reais sobre a recta numérica. 

 

RA.3. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.3.1. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.3.2. Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 

CA.3.3. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 

proporcionalidade. 

CA.3.4. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 

magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

RA.4. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.4.1. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.4.2. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información 
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CA.4.3. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás 

RA.5.    Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos 

como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas. 

CA.5.1. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información 

CA.5.2. Identificáronse os materiais de laboratorio 

CA.5.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as 

técnicas experimentais que se vaian a realizar no laboratorio 

CA.5.4. Recoñeceuse a necesidade de condicións de hixiene e seguridade para 

aplicar as técnicas experimentais nun laboratorio. 

RA.6.  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que 

se presentana natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal. 

CA.6.1. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e 

capacidade. 

CA.6.2. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade. 

CA.6.3. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do 

sistema métrico decimal e utilizando a notación científica. 

RA.7. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que 

se presentana natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal. 

CA.7.1. Describíronse as propiedades da materia. 

CA.7.2. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

CA.7.3. Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 

homoxéneos e heteroxéneos. 

CA.7.4. Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia 

e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado. 

CA.7.4. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na 

natureza. 

CA.7.5. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa 

temperatura de fusión e de ebulición. 

CA.7.6. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando 

exemplos sinxelos. 

RA.8. Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes 

de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se 

basea. 

CA.8.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e 

mestura. 

CA.8.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e 

compostos. 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

CA.8.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos. 

CA.8.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 

compostos e os elementos químicos. 

CA.8.5. Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por 

métodos sinxelos. 

CA.8.6. Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación 

coas profesións, utilizando as TIC. 

 

RA.9. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións 

que producen no organismo. 

 

CA.9.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo 

humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente. 

CA.9.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 

CA.9.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor. 

CA.9.4. Diferenciouse entre alimento e nutrientes 

CA.9.5. Describíronse os distintos niveis de organización dos seres vivos 

CA.9.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 

aparellos e sistemas. 
  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os alumnos que suspenderon unha ou as dúas primeiras avaliacións 

realizarán a recuperación das mesmas mediante fichas con exercicios das 

distintas unidades que se lle enviarán por correo gmail. 

Os alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións realizarán fichas 

con exercicios de repaso. 

 Se a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 permite     

retomar as clases presenciais, realizaráselle unha proba escrita en xuño a 

todos os alumnos que non teñan superado o curso. 

 

Instrumentos: 
 Resolución de exercicios e problemas de cálculo numérico 
 Cuestións de verdadeiro ou falso 
 Cuestións de completar frases 
 

 As porcentaxes de cada unidade na avaliación se obteñen a partir dos pesos de 
cada unidade na nota final. 
1º AVALIACIÓN: 
26% UD1: Números enteiros e decimais 
22% UD2: Números racionais e reais 
9% UD7: Materiales e instalación de laboratorio 
21% UD8: As magnitudes e a sua medida 
22% UD9: As formas da materia 
2º AVALIACIÓN: 
20% UD3: Proporcionalidades e porcentaxes 
15% UD4: Sucesións e progresións 
22% UD10: Mesturas e sustancias puras 
15% UD11: Enerxía 
28% UD12: Nutrición 

 

Cualificación final 

 
Alumnos con tarefas de repaso: 
Para obter a cualificación final do curso se tomará o 70% da nota media das dúas 
primeiras avaliacións e o 30%  da nota media das tarefas propostas durante o 
confinamento. 
Alumnos con tarefas de recuperación: 
  A nota destes alumnos obterase mediante a valoración das fichas de exercicios 
realizadas. Para aprobar con un 5 terán que presentar todas as fichas que se lle 
entregaron e ter o 50% dos exercicios resoltos de forma correcta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Se a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 o permite, 

realizaráselle unha proba escrita en setembro a todos os alumnos que non 

teñan superado o curso. 

   Se non se pode realizar o exame, entregaráselle aos alumnos, por correo 

electrónico, unhas fichas de exercicios que deberán entregar resoltas polo  
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mesmo medio. Para aprobar teñen que ter o 50% dos exercicios propostos 

resoltos de forma correcta. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os alumnos que suspenderon unha ou as dúas primeiras avaliacións realizarán 
as fichas con exercicios das distintas unidades que se lle enviarán por correo 
gmail. 
Os alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións realizarán fichas con 
exercicios de repaso e reforzo. 
Non se avanzará materia nova por considerar que estes alumnos presentan 
moitas dificultades para traballar sen a axuda presencial do profesor 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para recuperar e repasar as distintas unidades se lle proporcionará aos alumnos un 
listado de páxinas web de youtube onde atopen explicacións sinxelas para aprender 
a realizar os exercicios que se lles propoñen. 
Todos os alumnos teñen móbil, de xeito que as tarefas propostas serán pensadas 
para que os alumnos poidan usar o móbil 

Materiais e recursos 
Utilizaranse vídeos de youtube con explicacións sinxelas sobre os temas a repasar 
ou recuperar. O Correo electrónico gmail para que utilicen o móbil e a aplicación 
abalar. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  
 

Utilizarase o correo electrónico gmail e a web da xunta.  
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Asinado:  Mª Carme García 
 

Santiago de Compostela: 09/05/2020 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP3011_ Comunicación e  sociedade I 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados ás Unidades formativas asociadas ao módulo; isto é: 
- MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 
- MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 
- MP3011_33. Sociedade I 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os princ ipios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas.  

– CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación de actualidade e identificáronse as súas características 

principais.  
– CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, 
identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 
 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo.  
 
 
 
 

 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e 

en función da súa finalidade. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun 
texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 

interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discriminatorios desde 
a perspectiva de xénero. 
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 

secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as 
conclusións obtidas. 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 
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– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos 
escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comunicación 
escrita. 

– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en 
conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado ao contexto. 
 

MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral 

en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión,  
ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 

– CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión 

precisa das mensaxes recibidas. 
– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas 
ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de 
comunicación e as súas implicacións no uso do vocabulario empregado. 

– CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habituais 
frecuentes e de contido predicible. 
– CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que 

axuden a entender o sentido xeral da mensaxe. 
 

RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de 

composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 

– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos 
básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto. 
– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 

básica do texto. 
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado 
de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións 
habituais frecuentes, de contido moi predicible. 

– CA3.4. Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao 
propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas. 
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– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, 
seguindo modelos estruturados. 
– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e 
para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional. 

– CA3.7. Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, 
respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo 
sinxelas  pautas de revisión. 
– CA3.8. Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos 

dos procesadores na composición dos textos. 
– CA3.9. Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña 
calquera tipo de discriminación. 

MP3011_33. Sociedade I 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, 
analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 

actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

– CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais 
características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no 

contorno máis próximo. 
– CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos 
territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga. 

– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información 
mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
 

RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual 

e no contorno inmediato. 

– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa 

persistencia nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus 
elementos principais. 
– CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega durante o período 

analizado. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Traballos propostos polas docentes ao longo do período ( COVID 19). 
 Posible proba e/ou traballo telemático a realizar na data e horas 

establecidas.  

Instrumentos: 
 Traballos realizados polos discentes no período sinalado. 

 Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba será escrita e 
realizarase en dúas sesións nas que se desenvolverán exames teórico-
prácticos sobre os contidos do módulo.  

 

Cualificación final 

 
 Alumnado con avaliacións pendentes: 

o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación 
do módulo,  correctamente elaborados. 

o Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba 
será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o permite,  de 
xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e 
outro para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación). 
Esta proba escrita estará superada cun 5. 

 Alumnado con dúas avaliacións aprobadas: 
o Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
o A esta media sumarase como máximo un punto,  se o alumnado 

presenta correctamente elaborados o 70 % dos traballos 
propostos polas docentes. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 Proba escrita. A proba será distribuída en dous exames escritos teórico  
prácticos e realizarase en dúas sesión proposta polo Cifp, unha para a 
unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outra para as unidades 1 e 
3(peso dun 70% na cualificación).  

 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentar, correctamente elaborados, o 80% dos traballos enviados para a 
recuperación do módulo.  
Realizar unha proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación 
sanitaria o permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Esta proba 
escrita estará superada cun 5 

 

Criterios de cualificación:  
o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación do 

módulo,  correctamente elaborados para alcanzar o aprobado (5). Para 
alcanzar a puntuación máxima deben realizarse o 100% dos traballos 
propostos, sen erros, no caso de que non sexa posible a realización da 
proba. 

o Proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o 
permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outro 
para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación). Esta proba escrita 
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estará superada cun 5. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos propostos e realizados e proba final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliació n)  

Actividades  

o U.F.1. Comunicación en linguas galega e castelá I 
Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 

léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Repaso da ortografía. 
- Repaso das diferentes tipoloxías textuais. 
- Tarefas de comprensión e expresión escrita. 
- Actividades de comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación. 

 
o U.F.2. Comunicación en lingua inglesa I: 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 
léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Actividades de revisión e ampliación de vocabulario específico da unidade: 

descrición persoal, as novas tecnoloxías, as compras, o cine. 
- Actividades de repaso de estruturas gramaticais básicas: be e have got, 

present tenses, past tenses. 
-  Actividades de reforzo de comprensión oral: audios con preguntas de 

comprensión baseadas na temática descrita anteriormente. 
-  Actividades de reforzo de comprensión escrita: textos con preguntas de 

comprensión. 
-  Actividades de repaso e ampliación de expresión escrita: facer unha 

descrición persoal, escribir sobre a rutina diaria, facer un anuncio publicitario, 
escribir unha historia no pasado 

 
o U.F.3. Sociedade I 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo as 
paixases, as sociedades prehistóricas e cuestións demográficas. 
- Identificación de rasgos a partir de diferentes tipos de arquivos (vídeos e 

textos). 
 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

o Alumnado con conectividade: 
 Contacto a través do correo electrónico, da plataforma de traballo e das redes 

sociais (Instagram) para resolución de dúbidas, explicacións. 

 Explicación conxunta das tarefas a realizar. 

 Establecemento de datas límite de entrega de tarefas (con flexibilidade e 
atendendo ás necesidades/ problemas de cada alumno e adaptando esas 
datas de entrega) 

 Atención individualizada para a resolución de problemas de cada alumno. 
 
o Alumnado sen conectividade: 

 Contacto a través do titor para a entrega de tarefas. 

 Flexibilidade na data límite de entrega de tarefas. 

Materiais e recursos Apuntes, vídeos, enlaces, documentos e indicacións das docentes. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  

Envío á persoa titora para a súa comunicación ás familias. 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 

 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP3075. Instalación de elementos de carpintaría e moble. 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales foron 
deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
UC0173_1: axustar e embalar produtos e elementos de carpintaría e moble. 
  UC0882_1: apoiar a montaxe e a instalación de elementos de carpintaría e moble 

MP3075_12. Unidade formativa 1: Operacións auxiliares na instalación de chans e paramentos horizontais e verticais 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Realiza operacións auxiliares na instalación de chans, parqué, tarimas e 
recubrimentos de paneis de madeira en paramentos horizontais e verticais, 
interpretando os planos de montaxe. 

CA1.1. Interpretáronse correctamente os planos de montaxe e distribuíuse de xeito 
racional o material e a maquinaria necesarios. 
 – CA1.2. Previuse a necesidade de persoal, ferramentas e sistemas auxiliares de 
montaxe. 
 – CA1.3. Verificouse o estado e as características do material (humidade, etc.) e da 
maquinaria (afiadura, etc.).  
– CA1.4. Niveláronse os paramentos horizontais e verticais cos sistemas dispoñibles 
para un correcto recibimento dos elementos.  
– CA1.5. Recoñecéronse os tipos de chans, parqué e tarimas. 
 – CA1.6. Axustáronse aos paramentos e ás esquinas os elementos construtivos, 
deixando espazo para as dilatacións.  
– CA1.7. Dispuxéronse os elementos complementarios (zócolo, rexistros, etc.)  
– CA1.8. Realizáronse as operacións de acoitelar e vernizar o parqué coas condicións 
de calidade esixidas. 
 – CA1.9. Rectificáronse os baixos das portas tras a instalación de chans de madeira 
ou moquetas.  
– CA1.10. Realizáronse as operacións de mantemento básico de máquinas, utensilios 
e ferramentas.  
– CA1.11. Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais 
requiridas.  
– CA1.12. Empregáronse os equipamentos de protección individual. – CA1.13. 
Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos.  
– CA1.14. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA1.15. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza. 
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RA2. Axusta pezas, ferraxes e mecanismos, e recoñece a súa función nos 
chans, nas tarimas, nos parqués e nos recubrimentos de paneis de madeira en 
paramentos horizontais e verticais. 

 

 

 

 
 

 
 
– CA2.1. Recoñecéronse os tipos de instalación e as súas finalidades. 
 – CA2.2. Relacionáronse os sistemas de fixación de elementos cos soportes aos que 
se fixan. 
 – CA2.3. Identificáronse as principais ferraxes que se vaian utilizar nos chans, nas 
tarimas, nos parqués e nos recubrimentos de paneis de madeira en paramentos 
horizontais e verticais para unións con ou sen movemento. 
 – CA2.4. Enumeráronse os factores para ter en conta no axuste de subconxuntos na 
instalación de chans, tarimas, parqués e recubrimentos de paneis de madeira en 
paramentos horizontais e verticais. 
 – CA2.5. Colocáronse as pezas, as ferraxes e os mecanismos segundo as instrucións 
de montaxe, e verificouse a súa adecuación e o cumprimento da función para a que se 
instalaron. 
 – CA2.6. Comprobouse que as ferramentas e os medios utilizados para a instalación 
sexan os máis idóneos e estean en perfectas condicións.  
– CA2.7. Restauráronse por eliminación de residuos as condicións hixiénicas do lugar 
de instalación tras finalizar o traballo.  
– CA2.8. Depositáronse os residuos en contedores para a súa posterior xestión 
ambiental. 
 – CA2.9. Aplicáronse as normas de seguridade e prevención de riscos laborais. 
 – CA2.10. Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos. – 
CA2.11. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA2.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza. 

RA3. Transporta material e utensilios para a instalación de chans, tarimas, 
parqués e recubrimentos de paneis de madeira en paramentos horizontais e 
verticais, identificando as medidas de protección. 

CA3.1. Embaláronse os produtos de madeira manualmente utilizando cartón, plástico 
de burbulla, retráctil ou poliuretano expandido, e quedaron firmemente suxeitos e coas 
proteccións fixadas no lugar indicado. 
 – CA3.2. Axustáronse correctamente os parámetros da embaladora termorretráctil 
(tamaño do rolo de plástico, velocidade do tapete e temperatura do forno) en función 
dos produtos que se embalen.  
– CA3.3. Identificáronse os produtos embalados mediante etiquetas ou outros medios 
especificados. 
 – CA3.4. Embaláronse os produtos coas proteccións especificadas con plástico 
termorretráctil.  
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– CA3.5. Protexéronse con cartón ou material similar as zonas de contacto da lamela 
co moble.  
– CA3.6. Apartáronse para o seu reprocesamento as pezas que tras a embalaxe 
presenten non-conformidades. 
 – CA3.7. Seleccionáronse os procesos de carga máis acaídos.  
-CA3.8. Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais relacionadas coa 
embalaxe e o transporte de cargas. 
 – CA3.9. Transportáronse os chans, as tarimas, os parqués e os recubrimentos de 
paneis de madeira en paramentos horizontais e verticais seguindo a normativa do 
sector de transportes.  
– CA3.10. Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos. 
 – CA3.11. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA3.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza. 

 
 
 
 

 

MP3075_22. Unidade formativa 2: Operacións auxiliares na instalación de elementos de carpintaría e mobles 

RA1. Realiza operacións auxiliares na instalación de elementos de carpintaría e mobles, en 
relación coa funcionalidade da instalación. 

CA1.1. Interpretáronse correctamente os planos de instalación.  
– CA1.2. Recoñecéronse os tipos de instalación e a súa finalidade.  
– CA1.3. Obtivéronse os datos e as medidas da instalación a partir de esbozo ou patrón 
da montaxe. 
 – CA1.4. Organizouse a secuencia de operacións de traballo.  
– CA1.5. Previuse a necesidade de persoal, ferramentas e sistemas auxiliares de 
montaxe.  
– CA1.6. Colocáronse as ferraxes na proporción e na altura adecuadas, para conseguir 
a suxeición correcta da folla da porta ou da fiestra.  
– CA1.7. Comprobouse que a inclinación do canto nas follas sexa a adecuada 
(alambor) e que a elección das ferraxes de apertura sexa a correcta (a dereitas ou a 
esquerdas).  
– CA1.8. Efectuouse a instalación sen que os elementos arquitectónicos, os cercos e 
precercos, as instalacións nin as persoas sufran danos.  
– CA1.9. Fixáronse portas "block-porte" considerando as características dos elementos 
arquitectónicos de soporte.  
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– CA1.10. Calzáronse provisionalmente as portas e comprobouse que encaixen 
correctamente co marco. 
 – CA1.11. Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais 
requiridas.  
– CA1.12. Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos. 
 – CA1.13. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA1.14. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza. 

RA2. Axusta pezas, ferraxes e mecanismos, e recoñece a súa función no 
elemento de carpintaría ou moble.  
 

– CA2.1. Recoñecéronse os tipos de instalación e a súa finalidade. 
 – CA2.2. Relacionáronse os sistemas de fixación de elementos cos soportes aos que 
se fixan.  
– CA2.3. Identificáronse as principais ferraxes para utilizar en mobles e elementos de 
carpintaría para unións con ou sen movemento.  
– CA2.4. Enumeráronse os factores que cómpre ter en conta no axuste de 
subconxuntos na instalación de mobles.  
– CA2.5. Colocáronse as pezas, as ferraxes e os mecanismos segundo as 
instrucións de montaxe e verificouse a súa adecuación e o cumprimento da función 
para a que se instalaron.  
– CA2.6. Comprobouse que as ferramentas e os medios utilizados para a instalación 
sexan os máis idóneos e que estean en perfectas condicións.  
– CA2.7. Restauráronse por eliminación de residuos as condicións hixiénicas do lugar 
de instalación tras finalizar o traballo.  
– CA2.8. Depositáronse os residuos en contedores para a súa posterior xestión 
ambiental. 
– CA2.9. Verificouse que o desprazamento das pezas móbiles se realice sen 
impedimentos e que responda ás especificacións do proxecto.  
– CA2.10. Aplicáronse as normas de seguridade e prevención de riscos laborais. 
 – CA2.11. Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos.  
– CA2.12. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA2.13. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se estableza. 

RA3. Transporta material e utensilios para a instalación de elementos de 
carpintaría e mobles, identificando as medidas de protección.  

– CA3.1. Embaláronse os produtos de madeira e mobles manualmente utilizando 
cartón, plástico de burbulla, retráctil ou poliuretano expandido, e quedaron firmemente 
suxeitos e coas proteccións fixadas no lugar indicado.  



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 10 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA_2º CM CARPINTARÍA E MOBLE 
 

  

 

– CA3.2. Axustáronse correctamente os parámetros da embaladora termorretráctil 
(tamaño do rolo de plástico, velocidade do tapete e temperatura do forno) en función 
dos produtos que se vaian embalar. 
 – CA3.3. Identificáronse mediante etiquetas ou outros medios especificados os 
produtos embalados.  
– CA3.4. Embaláronse os produtos coas proteccións especificadas con plástico 
termorretráctil.  
– CA3.5. Protexéronse con cartón ou material similar as zonas de contacto da lamela 
co moble.  
– CA3.6. Apartáronse para o seu reprocesamento as pezas que tras a embalaxe 
presenten non-conformidades.  
– CA3.7. Seleccionáronse os procesos de carga máis axeitados.  
– CA3.8. Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais relacionadas coa 
embalaxe e o transporte de cargas.  
– CA3.9. Transportouse o moble embalado seguindo a normativa do sector de 
transportes.  
– CA3.10. Valorouse a orde e a limpeza como factor de prevención de riscos. 
 – CA3.11. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA3.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Traballos propostos polo docente ao longo do período de confinamento, 
COVID 19). 

 Proba presencial, se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 
 

Instrumentos: 

 Traballos de reforzo, repaso e recuperación entregados polo alumnado. 

 Proba práctica. A proba será práctica e realizarase en unha sesión de tres 
horas na que se desenvolverá un exame práctico sobre os contidos do 
módulo, se a situación sanitaria o permite.  

 

Cualificación final 

 
 Alumnado con avaliacións pendentes: 

o Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como 
actividades recuperación do módulo. 

o Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como 
actividades reforzo e repaso. 

 Alumnado con avaliacións aprobadas: 
o Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
o Complementación da cualificación da media aritmética da 

primeira e segunda avaliación, como máximo en dos puntos: 
 1 punto, se o alumnado presenta e están ben elaborados 

a lo menos o 60 % dos traballos enviados como 
actividades de repaso e reforzo. 

o 2 puntos, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 80 % dos traballos enviados como actividades de 
repaso e reforzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 Proba práctica. A proba desenvolverase nunha sesión de tres horas 
(exercicio práctico) sobre os contidos do módulo referidos á primeira e 
segunda avaliacións.  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non temos alumnado con materia pendente. 
 
 

Non temos alumnado con materia pendente. 
 

Non temos alumnado con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, repaso e reforzo do aprendido nos dous 
primeiros trimestres: 
- Realización dun proxecto dunha estrutura para a construción dun 
entramado lixeiro dun tabique para a realización dunha caseta. 
- Realización dunha memoria construtiva do traballo realizado no taller 
sobre a construción e instalación de tabiques, chan e montaxe  e axustado 
de porta. 
- Materiais complementarios: apuntamentos, vídeos... 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación co alumnado mediante correo electrónico, uso de drive e 
teléfono. 
Envío de material fotocopiable (Departamento de Orientación) ao alumnado 
sen conectividade. 

Materiais e recursos  Tarefas enviadas, apuntamentos, vídeos...  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico e teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
MP3077. Materiais e produtos testiles

Os contidos mínimos esixidos son os criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales foron 
deseñados na elaboración da programación do módulo.

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1 - Recibe materiais e produtos téxtiles, e distingue as súas propiedades e 
as aplicacións

CA1.2  Diferenciáronse  os  materiais  (tecidos,  peles,  elementos  complementarios,
etc.), en relación coas súas características e a súa aplicación. 20%
CA1.3  Clasificáronse  os  materiais  en  función  das  súas  características  (natureza,
tamaño, grosor, defectos, etc.) e segundo a súa orixe e aplicación. 20%
CA1.4 Recoñecéronse os defectos e as anomalías máis frecuentes, tanto os de orixe
natural como os derivados dos procesos de fabricación. 10%
CA1.5 Describíronse os procesos básicos de produción de materiais, obtención de
peles e produtos téxtiles. 20%
CA1.6  Describíronse  as  propiedades  e  as  características  que  transmiten  os
tratamentos ás materias primas (branqueamento, tintura, aprestos, etc.). 10%
CA1.7 Interpretáronse etiquetas normalizadas de composición e conservación.5%
CA1.8 Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica
do material ou do produto. 5%
CA1.9  Empregouse  tempo  e  esforzo  en  ampliar  coñecementos  e  información
complementaria.10%
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• Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Tarefas propostas durante o período de confinamento, COVID 19.  
(Definidas nos correspondentes apartados).

• Actividades  de  recuperación,  repaso  e  reforzo,  e  de  ampliación  das
aprendizaxes necesarias.

• Proba presencial.  (Se a situación sanitaria o permitise, e segundo un
protocolo  de  seguridade  sanitaria,  aprobado  polas  autoridades
competentes, que garanta a máxima seguridade tanto para o alumnado,
a comunidade educativa e personal non docente do centro).

• Proba telemática con horario de inicio e remate establecido, os recursos
necesarios  para  a  realización  da  proba,  de  ser  preciso,  segundo  se
desprende das Instruccións do 27 de Abril  de 2020 que determina  a
posta a disposición do alumnado dos recursos tecnolóxicos e doutro tipo
que  necesiten  para  o  desenvolvemento  das  súas  actividades,  e
desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para permitir que o
alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial. 
 

As  probas  telemáticas,  non  presenciais  deben  ter  previamente  a
autorización do alumnado para poder realizar unha gravación da execución
da mesma. 

Instrumentos:

Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase
en unha  sesión  de  unha hora  na  que  se  desenvolverá  un  exame
teórico-práctico  sobre  os  contidos  expostos  nos  dous  primeiros
trimestres do módulo. 

 Parte teoría:  Relación de preguntas tipo test,  definicións curtas ou
preguntas para desenvolver contidos.(30 minutos).

 Parte práctica: Identificación e clasificación de materiais e produtos
téxtiles  atendendo  a  súas  características  e  funcións.  Cálculos  de
materiais  segundo as unidades de medición especificas para cada
produto.(30 minutos).

A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e
poder concretar o grao de concreción dos correspondentes RA.

Recursos:

 Material de escritura e calculadora.
 Se ha proba fose de tipo telemático, precisaría un ordenador personal

con acceso a internet equipado con cámara e micrófono, editor de
textos e xerador de pdf.
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Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso:

A  cualificación  final  calcúlase  a partires  das  notas  obtidas  en cada
trimestre,  realizando a  media  ponderada de  tódalas  notas  dos  CA
correspondentes e segundo a porcentaxe (peso proporcional) de cada
un no conxunto do módulo.

O alumnado pode acadar unha avaliación positiva ou mellorar a nota
final de distinto xeito.

 Alumnado con tódalas avaliacións  pendentes. 

Distintas posibilidades:

1. Presentación e participación no 100% das tarefas propostas coma
actividades recuperación do módulo, ben resoltas.

2. Proba escrita/telematica. Obter unha calificación igual ou superior ó
50% da puntuación total da proba.

3. Presentación ou participación no  70% das tarefas propostas coma
actividades  recuperación  do  módulo,  ben  resoltas  e  obter  unha
calificación igual ou superior ó  30% da puntuación total  da proba
escrita/telematica.

 Alumnado con avaliacións aprobadas.

Distintas posibilidades:

1. Media  aritmética da primeira  e segunda avaliación  menor a 5,00
módulo suspenso.
Presentar  do  70% das  tarefas  propostas  coma  actividades
recuperación do módulo, ben resoltas e obter unha calificación igual
ou superior ó 30% da puntuación total da proba escrita/telematica.

2. Media aritmética da primeira e segunda avaliación maior ou igual a
5,00,  módulo aprobado.

3. Mellora da nota media aritmética da primeira e segunda avaliación,
como máximo en dous puntos, por presentar e participar no 100%
das tarefas de repaso é reforzo e estar perfectamente executadas.
O incremento de nota establecerase atendendo a esta porcentaxe
máxima  establecida  e  para  acadar  un  incremento  mínimo  de  un
punto sobre a nota as tarefas a presentar debidamente executadas
deben superar o 70%.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Instrumentos:

Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase
en  unha  sesión  de  unha  duas  horas  na  que  se  desenvolverá  un
exame teórico-práctico sobre os contidos expostos nos dous primeiros
trimestres do módulo. 

 Parte teoría:  Relación de preguntas tipo test,  definicións curtas ou
preguntas para desenvolver contidos.(1h).

 Parte práctica: Identificación e clasificación de materiais e produtos
téxtiles  atendendo  a  súas  características  e  funcións.  Cálculos  de
materiais  segundo as unidades de medición especificas para cada
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produto.(1h).

A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e
poder concretar o grao de concreción dos correspondentes RA.

Recursos:

 Material de escritura e calculadora.
Se ha proba fose de tipo telemático, precisaría un ordenador personal
con acceso a internet equipado con cámara e micrófono, editor de
textos e xerador de pdf.

Alumnado de
materia

pendente
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Durante  o  terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de
recuperación,  repaso,  reforzo  e  no  seu  caso,  ampliación  das
aprendizaxes  anteriores  que  resulten  necesarias  para  todo  ou
parte do  alumnado.
Para  o  alumnado  que  non  adquiríu  as  aprendizaxes  e
competencias  imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do
curso, proponsellle as seguintes actividades que lles axudaran a
adquirilas e superar a materia, co obxectivo dque os alumnos e
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo.

• Actividade 1. Fibras.
• Actividade 2. Procesos de Hilatura.
• Actividade 3. Telas.
• Actividade 4. Pieles. 
• Actividade 5. Recheos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

• Comunicar  mediante  Abalar,  Mensaxería  da  Aula  Virtual  do
centro, Mensaxería do Classroom, Invitación de Cisco Webex
Meetings  e  correo  electrónico,  comunicase  ao  alumnado  a
disposición de recursos, as tarefas propostas e a celebración de
videoconferencias relacionadas. 

• Expoñer  na  Aula  Virtual  do  centro,  no  Clasroom e  no  Drive
asociado,  mediante  videoconferencias  con  Cisco  Webex
Meetings, mediante envío por medio do correo electrónico, de
contidos e recursos para a realización das tarefas propostas.

• Correxir  as  tarefas  realizadas,  aclararando  as  dúbidas
plantexadas,  a  través  dos  medíos  de  comunicación
empregados en xeral ou de xeito particular mediante o medio
que o alumnado solicite. 

Materiais e recursos • Material didáctico, apuntes, videotitoriais, webs relacionadas, 
etc.

1. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Comunicase ao alumnado e ás familias mediante un Abalar da disposición 
da programación na páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos 
mínimos que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

Este módulo está asociado a unidade de competencia: UC0162_1: mecanizar madeira e derivados. 

MP3074. Operacións básicas de mecanizado de madeira e derivados. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 RA1. Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 
seccións, unións, detalles, perfís e cotas. 

– CA1.1. Identificouse e trasladouse ao material a información relativa a 
escalas e cotas da documentación técnica.  
– CA1.2. Interpretouse e trasladouse ao material a información relativa aos 
tipos de superficies, cortes, trades e ferraxes identificados na documentación 
técnica.  
– CA1.3. Utilizáronse as vistas e os detalles da peza para conseguir unha visión 
completa da tarefa que cumpra realizar.  
– CA1.4. Interpretouse e trasladouse ao material de xeito coherente toda 
información verbal, escrita ou gráfica proporcionada pola persoa encargada.  
– CA1.5. Elimináronse posibles erros de interpretación, debuxando bosquexos 
e esbozos con cotas das tarefas que cumpra realizar.  
– CA1.6. Trazáronse planos sinxelos, con cotas e a escala a partir das ideas, os 
bosquexos e os esbozos, seguindo a normativa UNE e empregando utensilios 
de marcaxe e medición.  
– CA1.7. Elaboráronse vistas, cortes, liñas de rotura e detalles que 
complementen a información xeral.  
– CA1.8. Elaborouse a nota de madeira e a folla de procesos a partir da 
documentación gráfica realizada, aproveitando convenientemente os 
recursos e eliminando tempos mortos.  
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RA2. Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo en 
conta a relación entre as súas características técnicas e as súas 
aplicacións. 

– CA2.1. Identificáronse as madeiras e os seus produtos derivados 
convencionais do mercado.  
– CA2.2. Clasificáronse as madeiras en función das súas características ou a 
súa orixe.  
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Exercicios propostos, durante todo o período de confinamento.  

 Proba presencial. Só no caso en que as autoridades educativas así o 
determinen. Implementando as medidas de seguridade necesarias para 
alumnos e profesores. 

Instrumentos: 

 Exercicios de repaso, reforzo e recuperación entregados nos prazos 
establecidos.  

 Proba teórico / práctica, non presencial, que se desenvolvería na data 
establecida no calendario de exames finais e probas de PD, con una 
duración de dúas horas. 

 Proba presencial, que constaría de un exercicio práctico, similar aos 
realizados durante o curso e a correspondente ficha técnica de debuxo e  
proceso, con unha duración de catro horas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Alumnado con avaliacións pendentes.- Presentación do oitenta por cento 
dos exercicios propostos como actividades de recuperación, con unha 
cualificación obtida, igual o maior de 5 puntos. No caso en que non se 
dese esa circunstancia, se faría un exame final, presencial ou non, 
dependendo das indicacións das autoridades educativas.  

 Alumnado con avaliacións aprobadas.- Media aritmética das dúas 
avaliacións, e se incrementaría a nota, como máximo en dous puntos, en 
función do traballo realizado durante o confinamento. Si as entregas foron 
como mínimo do 80% y están cualificadas con unha nota superior a 
8puntos, se lle sumarían  2 puntos, na nota final. Si as entregas foron 
como mínimo  do 80% y están cualificadas entre 5 e 7 puntos, se lle 
sumaria 1 punto, na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 Proba non presencial, no caso de que por razóns sanitarias non se puidese 
realizar no Centro, que consistiría na elaboración de unha ficha técnica de 
proceso, na data establecida para a proba presencial e con unha duración 
de dúas horas. 

 Proba presencial, que consistiría na realización  dun exercicio práctico e a 
correspondente ficha técnica de debuxo e de proceso. Para esta proba 
daríase un tempo de catro horas. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
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Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Indicacións sobre as actividades a desenvolver durante este período.  

 Modelos de fichas técnicas para realizar os exercicios. 

 Fichas técnicas de maquinaria: 
I. Serra de cinta. 

II. Cepilladora. 
III. Regrosadora. 
IV. Fresadora vertical. 
V. Escuadradora. 

VI. Taladros e destonilladores. 
VII. Serra de calar. 

VIII. Cepillo eléctrico. 
IX. Serra circular. 
X. Mechonadora. 

XI. Fresadora de espigas. 

 Fichas técnicas de materiais: 
I. Ficha técnica de planos de referencia. 

II. Ficha técnica de materiais, pino 
III. Ficha técnica de materiais, castaño. 
IV. Ficha técnica de materiais, ciprés. 
V. Ficha técnica de materiais, fresno. 

VI. Ficha técnica de materiais, nogal. 
VII. Ficha técnica de materiais, planos de referencia. 

VIII. Ficha técnica de enfermadades e defectos nº 1 
IX. Ficha técnica de enfermadades e defectos nº 2 
X. Ficha técnica de enfermadades e defectos nº 3 

XI. Ficha técnica de enfermadades e defectos nº 4 
XII. Ficha técnica de enfermedades e defectos nº 5 

XIII. Ficha técnica de adhesivos, polivinilo. 
XIV. Ficha técnica de adhesivos, Contacto. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío das actividades realizouse a través do correo electrónico, e se colgaron no 
aula virtual. 

Materiais e recursos 
 Caderno de exercicios. 

 Fichas técnicas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A programación está a disposición do alumnado, na paxina web do Centro. 
Durante este período de confinamento a información farase tamén mediante 
comunicación telefónica e correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira 



 
 

 

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 
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de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educat i va pa ra o  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma  de  

Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP3080_ Formación en Centros de 

Traballo 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Efectúa mecanizados de madeira e derivados, e realiza os 
autocontrois de calidade establecidos. 

CA1.1. Trazáronse planos sinxelos, cotados e a escala a partir das ideas, os 
bosquexos e os esbozos, seguindo a normativa UNE. 

– CA1.2. Aplicáronse as operacións básicas sobre madeira e derivados, 
utilizando ferramentas manuais, eléctricas e maquinaria convencional. 
– CA1.3. Elixiuse correctamente a cara mestra da peza en función da súa 
ausencia de defectos e outros parámetros de calidade. 

– CA1.4. Alimentáronse as máquinas automáticas, tendo en conta o proceso 
que se vaia desenvolver e os parámetros da máquina. 
– CA1.5. Mecanizáronse pezas de madeira e derivados con diversos tipos de 
serra, utilizando patróns para obter un maior rendemento. 

– CA1.6. Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos. 
– CA1.7. Uníronse as partes mecanizadas mediante ensamblaxes ou elementos 
de fixación. 
– CA1.8. Uníronse os taboleiros mediante elementos de suxeición específicos.  

RA2. Acondiciona superficies para a aplicación final de vernices e lacas, 
preparando os equipamentos e os medios necesarios. 

– CA2.1. Realizouse a elección do tamaño de abrasivo e o tipo de gran e das 
pastas de puír, en función do tipo de produto que se vaia aplicar e do 

acabamento establecido. 
– CA2.2. Realizouse a operación de masillaxe antes de efectuar a lixadura, e 
verificouse o correcto funcionamento do sistema de extracción de aire. 
– CA2.3. Realizouse a lixadura na dirección adecuada en función do soporte, 

do gran do abrasivo e da presión necesaria, para conseguir o acabamento 
requirido. 
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– CA2.4. Describíronse as operacións de mestura, de preparación dos produtos 
e de aplicación, na forma e nas proporcións establecidas. 
– CA2.5. Realizouse a preparación da mestura en función da superficie que 
cumpra tratar e do parasito que se vaia combater. 

– CA2.6. Efectuouse a aplicación do produto de acabamento mediante as 
operacións manuais e manexo destro dos utensilios e medios, de forma que se 
obteña o resultado esperado. 
– CA2.7. Efectuouse o control de calidade ao longo de todo o proceso de 

aplicación, segundo os criterios establecidos. 
– CA2.8. Almacenáronse os residuos en recipientes adecuados e nos lugares 
previamente establecidos, cumprindo a normativa. 
– CA2.9. Preparáronse os equipamentos de secado introducindo os parámetros 

de temperatura e velocidade do aire. 
– CA2.10. Axustáronse os sistemas de extracción e filtración da cabina de 
secado. 

RA3. Monta e/ou instala elementos de carpintaría e moble, e asegura a 
súa correcta funcionalidade. 

CA3.1. Colocáronse as pezas, ferraxes e mecanismos segundo as instrucións 
de montaxe, e verifica a súa adecuación e que cumpran a función para a que 
se instalaron. 

– CA3.7. Realizouse o desgornecemento, a preparación e a montaxe de 
tapizados en moblaxe de acordo cos procedementos establecidos. 
– CA3.8. Embaláronse os produtos de madeira e moble manualmente 
utilizando cartón, plástico de burbulla, retráctil ou poliuretano expandido, 

quedando firmemente suxeitos e coas proteccións fixadas no lugar indicado. 
– CA3.9. Identificáronse mediante etiquetas ou outros medios especificados os 
produtos embalados. 

RA4. Actúa conforme as normas de prevención e riscos laborais da 

empresa. 

– CA4.1. Cumpriuse a normativa xeral sobre prevención e seguridade, así 
como a establecida pola empresa. 

– CA4.2. Identificáronse os factores e as situacións de risco que se presenten 
no seu ámbito de actuación no centro de traballo. 
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– CA4.3. Adoptáronse actitudes relacionadas coa actividade para reducir os 
riscos laborais e ambientais. 
– CA4.4. Empregouse o equipamento de protección individual establecido para 
cada operación.  

– CA4.5. Utilizáronse os dispositivos de protección das máquinas, dos 
equipamentos e das instalacións nas actividades. 
– CA4.6. Actuouse segundo o plan de prevención. 
– CA4.7. Mantívose a zona de traballo libre de riscos, con orde e limpeza. 

 
RA5. Actúa de xeito responsable e intégrase no sistema de relacións 

técnicosociais da empresa. 

– CA5.1. Executouse con dilixencia as instrucións recibidas. 

– CA5.2. Responsabilizouse do traballo que desenvolve, comunicándose 
eficazmente coa persoa adecuada en cada momento. 
– CA5.3. Cumpríronse os requisitos e as normas técnicas, demostrando un bo 
facer profesional e finalizando o seu traballo nun tempo límite razoable. 

– CA5.4. Amosouse unha actitude de respecto cara ás normas e aos 
procedementos establecidos. 
– CA5.5. Organizouse o traballo de acordo coas instrucións e cos 
procedementos establecidos, cumprindo as tarefas en orde de prioridade e 

actuando baixo criterios de seguridade e calidade nas intervencións. 
– CA5.8. Preguntáronselle adecuadamente á persoa superior inmediata as 
posibles dúbidas e a información necesaria para o desempeño dos seus 
dereitos ao seu responsable inmediato. 

– CA5.9. Realizouse o traballo conforme as indicacións realizadas polo 
persoal superior, e formuláronse as posibles modificacións ou suxestións no 
lugar e modo adecuados. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Traballo proposto polo equipo docente para a realización durante o período 
programado ( COVID 19) e elaborado en base ás instrucións 
institucionais. 

Instrumentos: 

 Traballo realizado polos discentes no período sinalado. 
 

Cualificación final 

 

Criterios de cualificación:  
o Presentación do 100% das tarefas enviados para a realización do módulo,  

correctamente elaboradas(ou corrixidas seguindo as instrucións do equipo 
docente)  para alcanzar a cualificación de APTO. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 Non hai. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
No  hai alumnado pendente. 

Criterios de cualificación:  
o No  hai alumnado pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
No  hai alumnado pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliació n)  

Actividades  

 
Traballo elaborado segundo o seguinte índice 

1. Introducción (memoria descriptiva) .................... ¡Error! Marcador no definido. 

a. Descripción del proyecto ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

b. Plano .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

c. Despiece ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. Proceso de fabricación (memoria constructiva) ..... ¡Error! Marcador no definido. 

 Selección de materiales ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 Preparación de materiales: fases ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

o Mecanizado.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

o Montaje ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

o Acabados ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

o Tapizado.................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3. Previsión de riesgos laborales ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

4. Presupuesto..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. Conclusión ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

o Alumnado con conectividade: 

 Contacto a través do correo electrónico, da plataforma de traballo e das redes 
sociais (Instagram) para resolución de dúbidas, explicacións. 

 Contacto telefónico cas familias (titora). 

 Explicación conxunta das tarefas a realizar.  

 Establecemento de datas límite de entrega de tarefas (con flexibilidade e 
atendendo ás necesidades/ problemas de cada alumno e adaptando esas 
datas de entrega) 
 Atención individualizada para a resolución de problemas de cada alumno. 

 
o Alumnado sen conectividade: 

 Contacto a través da titora para a entrega de tarefas. 
 Contacto telefónico cas familias (titora). 

 Flexibilidade na data límite de entrega de tarefas. 
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Materiais e recursos Apuntes, enlaces, documentos e indicacións do equipo docente. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  

Envío á persoa titora para a súa comunicación ás familias. 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP0550. Formación en centros de traballo 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica a estrutura e a organización das empresas de madeira e moble 
en relación coa produción e a comercialización dos produtos e os servizos que 
obteñan. 

-CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada 
área. – CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais 
tipo existentes no sector.  
– CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: 
provedores, clientes, sistemas de produción, almacenamento, etc.  
– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da 
prestación de servizo. 
 – CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o 
desenvolvemento óptimo da actividade.  
– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta 
actividade 

RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade 
profesional de acordo coas características do posto de traballo e os 
procedementos establecidos na empresa. 
 
 
 
 
 

– CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:  
– Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo.  
– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza e 
seguridade necesarias para o posto de traballo, responsabilidade, etc.).  
– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional e as 
medidas de protección persoal.  
– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.  
– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 
empresa.  
– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 
laboral.  
– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico 
e técnico do bo facer profesional.  
– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais que cumpra 
aplicar na actividade profesional e os aspectos fundamentais da lei de prevención de 
riscos laborais.  
– CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da 
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actividade profesional e as normas da empresa.  
– CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo medio nas actividades 
desenvolvidas e aplicáronse as normas internas e externas vinculadas.  
– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo 
e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 
– CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse 
do traballo asignado.  
– CA2.7. Estableceuse unha comunicación fluída e unha relación eficaz coa persoa 
responsable en cada situación e cos membros do seu equipo, e mantívose un trato 
correcto.  
– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e informouse de calquera cambio, 
necesidade salientable ou imprevisto.  
– CA2.9. Valorouse a importancia da actividade propia e a adaptación aos cambios 
de tarefas asignados no desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa, e 
integrouse nas novas funcións.  
– CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e os 
procedementos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa 

RA3. Realiza operacións de recepción, almacenamento e expedición de 
materiais en carpintaría e moble, respectando as condicións de seguridade e 
saúde laboral. 

– CA3.1. Interpretouse, formalizouse e tramitouse a documentación de xestión de 
existencias.  
– CA3.2. Efectuouse a inspección e medición dos materiais e dos produtos.  
– CA3.3. Comunicáronselle á persoa responsable as deficiencias detectadas durante 
a inspección. 
 – CA3.4. Clasificáronse no almacén os materiais e os produtos.  
– CA3.5. Controláronse as existencias e os seus niveis mínimos e máximos.  
– CA3.6. Respectáronse as instrucións de seguridade, caducidade, temperatura, 
toxicidade, inflamabilidade e humidade marcadas por fábrica. 
 – CA3.7. Aplicáronse os criterios establecidos pola empresa.  
– CA3.8. Verificouse a carga e a colocación dos produtos durante a expedición, 
cumprindo as normas de seguridade para evitar riscos innecesarios. 
 – CA3.9. Manipuláronse os materiais e os produtos adoptando medidas de 
prevención e saúde laboral. 
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RA4. Elabora documentación técnica para a fabricación en carpintaría e moble 
aplicando os procedementos da empresa. 

– CA4.1. Interpretáronse as instrucións de traballo. 
 – CA4.2. Compiláronse os datos destinados á fabricación de carpintaría e moble. 
 – CA4.3. Aplicouse a solución construtiva adecuada en fabricación á medida.  
– CA4.4. Manexáronse os utensilios, os instrumentos de medida, os soportes e os 
formatos de que dispoña a empresa.  
– CA4.5. Utilizáronse programas de deseño asistido por computador na elaboración 
de documentación gráfica.  
– CA4.6. Empregáronse ferramentas informáticas na elaboración de orzamentos.  
– CA4.7. Indicáronse as características básicas e as calidades dos materiais, etc., na 
elaboración de memorias.  
– CA4.8. Integrouse no equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese. 

RA5. Prepara materiais, compoñentes, máquinas e equipamentos de 
carpintaría e moble, e establece as condicións para a elaboración da primeira 
peza 
 

– CA5.1. Dimensionáronse as pezas en bruto aproveitando convenientemente a 
materia prima. 

 – CA5.2. Interpretouse o procedemento de fabricación. 
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– CA5.3. Montáronse ferramentas, accesorios e sistemas de seguridade nas 
máquinas e nos equipamentos de produción. 
 – CA5.4. Realizouse o aperto e o axuste das ferramentas coa presión e as 
características requiridas.  
– CA5.5. Axustáronse parámetros de velocidade de xiro, de avance e medidas, etc. 
 – CA5.6. Verificouse o funcionamento e os parámetros da máquina ou do 
equipamento. 
 – CA5.7. Comprobáronse as características técnicas e a calidade requirida das 
pezas obtidas. – CA5.8. Cumpríronse nas operacións de posta a punto as normas de 
seguridade, calidade e protección ambiental.  
– CA5.9. Identificáronse os riscos asociados ao mecanizado e adaptáronse as 
medidas de seguridade requiridas na elaboración da primeira peza.  
– CA5.10. Integrouse no equipo de traballo e amosou iniciativa e interese. 
 – CA5.11. Colaborouse na mellora do proceso de fabricación. 

RA6. Mecaniza madeira e os seus derivados con máquinas e equipamentos, 
para o que interpreta a documentación técnica e aplica os protocolos 
establecidos. 

– CA6.1. Dispúxose o material de xeito que se asegure o abastecemento.  
– CA6.2. Verificouse o funcionamento da máquina e dos seus accesorios e 
equipamentos de protección. 
 – CA6.3. Controlouse a alimentación das máquinas e dos equipamentos.  
– CA6.4. Realizouse o mecanizado de pezas respectando as súas formas e as 
características dimensionais.  
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– CA6.5. Realizáronse operacións de control de calidade aplicando o manual da 
empresa.  
– CA6.6. Rexeitáronse as pezas que non cumpran as características de calidade. 
 – CA6.7. Colaborouse co equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese.  
– CA6.8. Realizouse a limpeza e o mantemento de primeiro nivel da ferramenta, a 
maquinaria e o equipamento de mecanizado.  
– CA6.9. Utilizáronse os equipamentos de protección individual (EPI) durante o 
mecanizado e a manipulación de pezas 

RA7. Colabora na posta a punto e no mecanizado de madeira e derivados con 
máquinas de control numérico (CNC), aplicando os protocolos establecidos 

– CA7.1. Establecéronse as secuencias de programación básicas de mecanizado por 
CNC. 
 – CA7.2. Realizáronse os programas de acordo co manual de programación 
empregado.  
– CA7.3. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios para realizar o mecanizado 
coa máquina de CNC.  
– CA7.4. Colaborouse na preparación de máquinas de control numérico aplicando 
procedementos requiridos. 
 – CA7.5. Elaboráronse os utensilios para levar a cabo a fixación da peza á máquina. 
– CA7.6. Comprobouse o funcionamento do programa e corrixíronse desviacións. 
 – CA7.7. Comprobouse que as características técnicas da peza respondan á 
documentación do proceso. 
– CA7.8. Realizouse a limpeza e o mantemento de primeiro nivel da maquinaria de 
control numérico segundo o protocolo establecido. 
 – CA7.9. Integrouse no equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese.  
– CA7.10. Cumpríronse as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identificáronse os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para 
os previr 

RA8. Participa nas tarefas de montaxe e acabamento de elementos e produtos 
de carpintaría e moble, aplicando os procedementos establecidos. 

– CA8.1. Estableceuse a secuencia de montaxe en función das especificacións 
técnicas e dos medios dispoñibles.  
– CA8.2. Mecanizáronse os materiais para a colocación dos elementos de unión.  
– CA8.3. Realizouse a premontaxe de subconxuntos e conxuntos en fabricación á 
medida.  
– CA8.4. Comprobáronse as dimensións e as tolerancias dos conxuntos.  
– CA8.5. Montáronse ferraxes e accesorios segundo especificacións técnicas.  
– CA8.6. Mesturáronse os compoñentes de produtos de acabamento segundo as 
instrucións de fábrica e as necesidades de produción.  
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– CA8.7. Aplicáronse acabamentos especiais e decorativos.  
– CA8.8. Controlouse o proceso de secado e curado das pezas, segundo os tempos 
establecidos.  
– CA8.9. Limpáronse os utensilios e os equipamentos de aplicación.  
– CA8.10. Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de 
aplicación e secado ou curado.  
– CA8.11. Cumpríronse as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identificáronse os asociados, así como as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 A avaliación do módulo de FCT será sobre un proxecto relacionado co  
curriculo do módulo. 
 

 

Instrumentos: 

 Correcta elaboración do proxecto conforme ao que se solicita. 

Cualificación final 

Cualificación mediante APTO/ NON APTO. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades   Realización dun proxecto. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Contacto mediante correo electrónico, carpeta drive, teléfono. 

Materiais e recursos  Información necesaria para a elaboración do proxecto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico, carpeta drive, teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP0550. Formación en centros de traballo 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica a estrutura e a organización das empresas de madeira e moble 
en relación coa produción e a comercialización dos produtos e os servizos que 
obteñan. 

-CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada 
área. – CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais 
tipo existentes no sector.  
– CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: 
provedores, clientes, sistemas de produción, almacenamento, etc.  
– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da 
prestación de servizo. 
 – CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o 
desenvolvemento óptimo da actividade.  
– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta 
actividade 

RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade 
profesional de acordo coas características do posto de traballo e os 
procedementos establecidos na empresa. 
 
 
 
 
 

– CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:  
– Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo.  
– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza e 
seguridade necesarias para o posto de traballo, responsabilidade, etc.).  
– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional e as 
medidas de protección persoal.  
– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.  
– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 
empresa.  
– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 
laboral.  
– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico 
e técnico do bo facer profesional.  
– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais que cumpra 
aplicar na actividade profesional e os aspectos fundamentais da lei de prevención de 
riscos laborais.  
– CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da 
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actividade profesional e as normas da empresa.  
– CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo medio nas actividades 
desenvolvidas e aplicáronse as normas internas e externas vinculadas.  
– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo 
e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 
– CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse 
do traballo asignado.  
– CA2.7. Estableceuse unha comunicación fluída e unha relación eficaz coa persoa 
responsable en cada situación e cos membros do seu equipo, e mantívose un trato 
correcto.  
– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e informouse de calquera cambio, 
necesidade salientable ou imprevisto.  
– CA2.9. Valorouse a importancia da actividade propia e a adaptación aos cambios 
de tarefas asignados no desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa, e 
integrouse nas novas funcións.  
– CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e os 
procedementos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa 

RA3. Realiza operacións de recepción, almacenamento e expedición de 
materiais en carpintaría e moble, respectando as condicións de seguridade e 
saúde laboral. 

– CA3.1. Interpretouse, formalizouse e tramitouse a documentación de xestión de 
existencias.  
– CA3.2. Efectuouse a inspección e medición dos materiais e dos produtos.  
– CA3.3. Comunicáronselle á persoa responsable as deficiencias detectadas durante 
a inspección. 
 – CA3.4. Clasificáronse no almacén os materiais e os produtos.  
– CA3.5. Controláronse as existencias e os seus niveis mínimos e máximos.  
– CA3.6. Respectáronse as instrucións de seguridade, caducidade, temperatura, 
toxicidade, inflamabilidade e humidade marcadas por fábrica. 
 – CA3.7. Aplicáronse os criterios establecidos pola empresa.  
– CA3.8. Verificouse a carga e a colocación dos produtos durante a expedición, 
cumprindo as normas de seguridade para evitar riscos innecesarios. 
 – CA3.9. Manipuláronse os materiais e os produtos adoptando medidas de 
prevención e saúde laboral. 
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RA4. Elabora documentación técnica para a fabricación en carpintaría e moble 
aplicando os procedementos da empresa. 

– CA4.1. Interpretáronse as instrucións de traballo. 
 – CA4.2. Compiláronse os datos destinados á fabricación de carpintaría e moble. 
 – CA4.3. Aplicouse a solución construtiva adecuada en fabricación á medida.  
– CA4.4. Manexáronse os utensilios, os instrumentos de medida, os soportes e os 
formatos de que dispoña a empresa.  
– CA4.5. Utilizáronse programas de deseño asistido por computador na elaboración 
de documentación gráfica.  
– CA4.6. Empregáronse ferramentas informáticas na elaboración de orzamentos.  
– CA4.7. Indicáronse as características básicas e as calidades dos materiais, etc., na 
elaboración de memorias.  
– CA4.8. Integrouse no equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese. 

RA5. Prepara materiais, compoñentes, máquinas e equipamentos de 
carpintaría e moble, e establece as condicións para a elaboración da primeira 
peza 
 

– CA5.1. Dimensionáronse as pezas en bruto aproveitando convenientemente a 
materia prima. 

 – CA5.2. Interpretouse o procedemento de fabricación. 
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– CA5.3. Montáronse ferramentas, accesorios e sistemas de seguridade nas 
máquinas e nos equipamentos de produción. 
 – CA5.4. Realizouse o aperto e o axuste das ferramentas coa presión e as 
características requiridas.  
– CA5.5. Axustáronse parámetros de velocidade de xiro, de avance e medidas, etc. 
 – CA5.6. Verificouse o funcionamento e os parámetros da máquina ou do 
equipamento. 
 – CA5.7. Comprobáronse as características técnicas e a calidade requirida das 
pezas obtidas. – CA5.8. Cumpríronse nas operacións de posta a punto as normas de 
seguridade, calidade e protección ambiental.  
– CA5.9. Identificáronse os riscos asociados ao mecanizado e adaptáronse as 
medidas de seguridade requiridas na elaboración da primeira peza.  
– CA5.10. Integrouse no equipo de traballo e amosou iniciativa e interese. 
 – CA5.11. Colaborouse na mellora do proceso de fabricación. 

RA6. Mecaniza madeira e os seus derivados con máquinas e equipamentos, 
para o que interpreta a documentación técnica e aplica os protocolos 
establecidos. 

– CA6.1. Dispúxose o material de xeito que se asegure o abastecemento.  
– CA6.2. Verificouse o funcionamento da máquina e dos seus accesorios e 
equipamentos de protección. 
 – CA6.3. Controlouse a alimentación das máquinas e dos equipamentos.  
– CA6.4. Realizouse o mecanizado de pezas respectando as súas formas e as 
características dimensionais.  
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– CA6.5. Realizáronse operacións de control de calidade aplicando o manual da 
empresa.  
– CA6.6. Rexeitáronse as pezas que non cumpran as características de calidade. 
 – CA6.7. Colaborouse co equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese.  
– CA6.8. Realizouse a limpeza e o mantemento de primeiro nivel da ferramenta, a 
maquinaria e o equipamento de mecanizado.  
– CA6.9. Utilizáronse os equipamentos de protección individual (EPI) durante o 
mecanizado e a manipulación de pezas 

RA7. Colabora na posta a punto e no mecanizado de madeira e derivados con 
máquinas de control numérico (CNC), aplicando os protocolos establecidos 

– CA7.1. Establecéronse as secuencias de programación básicas de mecanizado por 
CNC. 
 – CA7.2. Realizáronse os programas de acordo co manual de programación 
empregado.  
– CA7.3. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios para realizar o mecanizado 
coa máquina de CNC.  
– CA7.4. Colaborouse na preparación de máquinas de control numérico aplicando 
procedementos requiridos. 
 – CA7.5. Elaboráronse os utensilios para levar a cabo a fixación da peza á máquina. 
– CA7.6. Comprobouse o funcionamento do programa e corrixíronse desviacións. 
 – CA7.7. Comprobouse que as características técnicas da peza respondan á 
documentación do proceso. 
– CA7.8. Realizouse a limpeza e o mantemento de primeiro nivel da maquinaria de 
control numérico segundo o protocolo establecido. 
 – CA7.9. Integrouse no equipo de traballo e amosouse iniciativa e interese.  
– CA7.10. Cumpríronse as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identificáronse os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para 
os previr 

RA8. Participa nas tarefas de montaxe e acabamento de elementos e produtos 
de carpintaría e moble, aplicando os procedementos establecidos. 

– CA8.1. Estableceuse a secuencia de montaxe en función das especificacións 
técnicas e dos medios dispoñibles.  
– CA8.2. Mecanizáronse os materiais para a colocación dos elementos de unión.  
– CA8.3. Realizouse a premontaxe de subconxuntos e conxuntos en fabricación á 
medida.  
– CA8.4. Comprobáronse as dimensións e as tolerancias dos conxuntos.  
– CA8.5. Montáronse ferraxes e accesorios segundo especificacións técnicas.  
– CA8.6. Mesturáronse os compoñentes de produtos de acabamento segundo as 
instrucións de fábrica e as necesidades de produción.  
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– CA8.7. Aplicáronse acabamentos especiais e decorativos.  
– CA8.8. Controlouse o proceso de secado e curado das pezas, segundo os tempos 
establecidos.  
– CA8.9. Limpáronse os utensilios e os equipamentos de aplicación.  
– CA8.10. Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de 
aplicación e secado ou curado.  
– CA8.11. Cumpríronse as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identificáronse os asociados, así como as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Elaboración dun proxecto de carpinaría e moble segundo os criterios 
establecidos na programación do módulo Formación en centro de traballo 

 Deberá contar con todos os documentos gráficos e escritos mínimos 
necesarios para a definición completa do suposto plantexado. 
 

 

Instrumentos: 

 Taboa de indicadores para o desempeño de resultado ou produto. 

Cualificación final 

 O proxecto cualificarase de 1 a 10 puntos con aproximación de centésimas 
( media de todas as preguntas cualificadas sobre 10). 

 A nota será a media aritmética das cualificacións parciais por apartados. A 
nota mínima para aprobar será un 5. 

 O alumnado acadará a cualificación de APTO cunha nota de 5 ou maior 
nota. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Plantéxanse actividades de resolución de dúbidas mediante o correo 

electrónico ou teléfono e seguimento do proxecto por parte do profesorado 
de 2º CM Carpintaría e moble. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Non se detectou alumnado con problemas de conectividade. 
 

Materiais e recursos  Información necesaria para a elaboración do proxecto. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico, carpeta drive, comunicación teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade 

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e  o aumento no benestar dos 
individuos 
CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a  responsabilidade e a colaboración como 
requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. 
CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como  dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social.  
CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector profesional asociado ao título. 
CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.  
CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 
CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito do sector que se 
corresponden cos estudos cursados que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 
CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha 
pequena empresa. 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos 
humanos e dos valores culturais e éticos. 

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a  organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 
CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial  
CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade 
nos principios de actuación das empresas 
CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. 
 CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.  
CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
posible localización. 
CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia 
empresarial. 
CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa do sector  e describíronse os principais custos sociais en 
que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 
CA2.8 Identificáronse, en empresas do sector, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 
CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais 
CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación 
cos obxectivos empresariais. 
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 CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa do sector  e delimitáronse as 
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais 
asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en 
relación coa súa idea de negocio.  
CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica 
elixida.  
CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.  
CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en 
función da súa forma xurídica. 
CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de  pór en marcha unha pequena ou 
mediana empresa.  
CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de  empresas do sector  tendo en conta a 
súa localización. 
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas 
e as subvencións 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da 
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa 
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 
CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena 
e dunha mediana empresa relacionadas co sector, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal. 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Na 1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos da programación didáctica a través das probas 
teóricas correspondentes e actividades, debates ou exercicios prácticos realizados, así como o plan 
de empresa. 

 
Por cada avaliación suspensa, deberase realizar unha proba teórica de forma telemática e un plan de 
empresa seguindo a plantilla enviada pola profesora a través do Google Drive. Valoraranse proxectos  
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do plan de empresa  variará en función do 
contido deste, e non poderá ser inferior a 4 puntos. 

 

Instrumentos:  
Probas de coñecemento, mediante probas obxectivas, teóricas e prácticas. 
Traballos e realizacións (investigacións, supostos prácticos, exposicións orais) 
Proxecto empresarial 
  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A nota final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.  
Os criterios de cualificación aplicados se basearán nos seguintes criterios: EXAMES/PROBAS 
TEÓRICAS ESCRITAS que terán un peso na nota do 60% e no que se deberá obter unha 
puntuación mínima de 4 puntos sobre 10, ACTIVIDADES/EXERCICIOS PRÁCTICOS cun peso na 
nota do 10%, e o PROXECTO EMPRESARIAL que terá un peso na nota do 30%. 
 

  O alumnado con alguna avaliación suspensa, ten que facer unha proba de recuperación da parte 
pendente, así coma, entregar o plan de empresa. A cualificacións da proba de recuperación terá un 
peso na nota do 80%, e a do Plan de empresa terá un peso do 20%.. 

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

(FP Básica) 

  

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación de inicio de curso. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
Para os alumnos de 2º co módulo pendente realizaráse unha proba teórico-práctica que terán unha 
ponderación na nota final de cada avaliación dun 80%. Será necesario obter unha nota media de 4 
puntos para ter en conta o outro criterio de cualificación.  
Así mesmo, terán que presentar o Proxecto Empresarial, que terá un peso na nota final de cada 
avaliación dun 20%.  
A estrutura da proba será a seguinte: Preguntas tipo test, Preguntas curtas, e Supostos prácticos 
sinxelos. 
No caso de perda da avaliación continua se aplicará o unha proba escrita cunha ponderación do 
80% e a presentación do plan de empresa cun peso na nota do 20%.. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita que se realizará telemáticamente no caso de que se manteña a suspensión das 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 

clases presenciais.  
Esta proba  incluirá contidos traballados tanto nos temas como nas tarefas das correspondentes 
avaliacións. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  
Actividades de reforzo para alumnos pendentes: 
Resolución de casos prácticos e cuestionarios relacionados cos contidos do módulo. 
Proba baseada en supostos de aplicación teórica-práctica e preguntas tipo test 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Orientouse a ensinanza do módulo cara unhas aprendizaxes que relacionen os contidos 
teóricos coa práctica, proporcionando os recursos necesarios e planificando as situacións 
para que puidesen  levarse a cabo ditas aprendizaxes.  
A maioría das tarefas que tivo que facer o alumnado ata o 13 de marzo, se fixeron na clase 
para compartir dúbidas cos compañeiros e profesora,  e para facilitar o acceso aos 
recursos necesarios a todo o alumnado. Así mesmo, adicouse algunha clase á guía do 
alumnado na realización do Plan de Empresa. 
A partir do 13 de marzo con motivo da suspensión das clases presenciais, decidiuse subir  
tarefas de reforzo a realizar polo alumnado co módulo suspenso na plataforma Google 
Drive, resolver dúbidas por correo electrónico e titoría co alumnado, así coma, entregar  
material de apoio (apuntamentos de clase, presentacións ppt, videos explicativos, plantilla 
para realizar o plan de empresa…) 
 

 

Materiais e recursos 
Apuntamentos, presentacións en powerpoint, videos explicativos sobre contidos dos temas, 
exemplos de plans de empresa, plantillas, etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

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.

– 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.
– CA1.6. 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.
– CA1.10. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios para realizar o 
traballo.
– CA1.11. Identificáronse as etapas para a elaboración dos programas.

RA2. Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e 
dispondo ferramentas e utensilios.

– CA2.1. Gardouse o programa na estrutura de ficheiros xerada.
– CA2.2. Identificáronse as posibles causas de perda de datos nos sistemas de 
almacenamento.
– CA2.7. 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.
– 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.
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– CA2.12. Comprobouse que os datos das ferramentas correspondan ás 
ferramentas instaladas.
– 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.

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.

– 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.
– CA3.4. Programouse o número de pezas necesarias aproveitando 
convenientemente os desprazamentos na máquina.

RA4. Realiza o mantemento de primeiro nivel de máquinas de control 
numérico, para o que interpreta manuais e aplica os procedementos 
establecidos.

– CA4.1. Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel 
aplicando o indicado por fábrica.
– 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.

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.

– 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 
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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 máquinas de control numérico.
– 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.
– CA5.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación
final

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
   O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos esixibles.
        - Coñecer as principais operacións de mecanizado CNC con programas CAD-CAM.
        - Coñecer e configurar as ferramentas utilizadas en CNC.
        - Diferenciar os elementos de seguridade.
        - Coñecer as operación de mantemento operativo.

Criterios de cualificación:
    Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos.
    Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos.
    A nota será a media aritmética do todos os traballos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
    Procedementos:

Traballos propostos polo docente ao longo do período de recuperación,  debido 
ao confinamento, COVID 19, entregados antes do día establecido no calendario 
de probas de avaliación ou no propio día e as horas da proba de recuperación.

       Instrumentos:
            Lista de cotexo sobre características, cualidades dos traballos entregados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades A relación de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado no 
Drive de Google, cartafol “MECANIZADO CNC”, utilizado durante todo o curso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica levase a cabo a través do cartafol do Drive 
“MECANIZADO CNC”.
Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar.
O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 
explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións.
Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 
correo corporativo vtome@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso na 
plataforma Drive tomecastro@gmail.com. Tamén pode solicitar unha vídeo-
conferencia a través da plataforma Skype o Cisco Webex.
O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 
formato papel.

Materiais e recursos Apuntes, catálogos, artigos, supostos prácticos e manuais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar o alumnado enviáronse correos electrónicos o correo facilitado polos
alumnos para a utilización da plataforma Drive. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Organiza liñas para a fabricación de elementos de carpintaría e 
moble, e determina equipamentos para a produción automatizada.

– 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.
– CA1.6. Caracterizáronse os programas CAD-CAM.
– 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.

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.

– 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.
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– 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.

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

– 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 
operación CAM.
– 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.

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.

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

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.

– 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.
– CA5.5. Realizáronse as fichas de control para a súa posterior cobertura.
– CA5.6. Supervisouse a realización das operacións de mantemento.
– CA5.8. Comprobouse e analizouse o historial de incidencias, e achegáronse 
solucións.

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.

– 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.
– CA6.6. Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 
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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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Traballos propostos polo docente ao longo do período da terceira avaliación, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos.

Instrumentos:.
   Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos entregados.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de avaliación do 
segundo trimestre foron realizadas. A partires deste momento existen dous tipos 
de alumnado:

Alumnado con avaliacións pendentes:
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota superior a 5
puntos, dos traballos enviados como actividades  de  recuperación do módulo
das partes con avaliación inferior a 5 puntos no primeiro e segundo trimestre.
-   A  nota  será  o  resultado  de  avaliar  os  traballos  pendentes  mantendo  a
porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media ponderada das
actividades de avaliación trimestrais.
-  Complementariamente  está  nota  pode  ser  aumentada,  entregando  os
traballos de reforzo propostos para o terceiro trimestre, ata un máximo de 1
punto, segundo este criterio:
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos.
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 puntos.
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 puntos.
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos.

Alumnado con avaliacións aprobadas:
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación.
- Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e segunda
avaliación, como máximo en 1 punto:

-  0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos.
-  0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 puntos.
-  0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 puntos.
-  1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
   O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos esixibles:

- Diferenciar as partes dunha máquina CNC.
- Coñecer as linguaxes de programación en código ISO.
- Coñecer as principais operacións de mecanizado CNC con programas CAD-CAM.
- Configurar as ferramentas dunha máquina CNC.
- Diferenciar os elementos de seguridade.
- Coñecer as operación de mantemento operativo.
- Coñecer os diferentes automatismos presentes no proceso de fabricación.
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Criterios de cualificación:
    Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos.
    Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos.
    A nota será a media aritmética dos traballos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
    Procedementos:

Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira avaliación,  
debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos.

       Instrumentos:
Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos entregados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades A relación de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado no 
Drive de Google, cartafol “AUTOMATIZACIÓN”

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica levase a cabo a través do cartafol do Drive 
“AUTOMATIZACIÓN”.
Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar.
O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 
explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións.
Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 
correo corporativo vtome@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 
na plataforma Drive tomecastro@gmail.com. Tamén pode solicitar unha vídeo-
conferencia a través da plataforma Skype o Cisco Webex.
O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 
formato papel.

Materiais e recursos Apuntes, catálogos, artigos, supostos prácticos e manuais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar o alumnado enviáronse correos electrónicos o correo facilitado polos
alumnos para a utilización da plataforma Drive. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Organiza liñas para a fabricación de elementos de carpintaría e 
moble, e determina equipamentos para a produción automatizada.

– 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.
– CA1.6. Caracterizáronse os programas CAD-CAM.
– 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.

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.

– 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.
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– 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.

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

– 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 
operación CAM.
– 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.

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.

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

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.

– 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.
– CA5.5. Realizáronse as fichas de control para a súa posterior cobertura.
– CA5.6. Supervisouse a realización das operacións de mantemento.
– CA5.8. Comprobouse e analizouse o historial de incidencias, e achegáronse 
solucións.

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.

– 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.
– CA6.6. Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 
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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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Traballos propostos polo docente ao longo do período da terceira avaliación, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos.

Instrumentos:.
   Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos entregados.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de avaliación do 
segundo trimestre foron realizadas. A partires deste momento existen dous tipos 
de alumnado:

Alumnado con avaliacións pendentes:
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota superior a 5
puntos, dos traballos enviados como actividades  de  recuperación do módulo
das partes con avaliación inferior a 5 puntos no primeiro e segundo trimestre.
-   A  nota  será  o  resultado  de  avaliar  os  traballos  pendentes  mantendo  a
porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media ponderada das
actividades de avaliación trimestrais.
-  Complementariamente  está  nota  pode  ser  aumentada,  entregando  os
traballos de reforzo propostos para o terceiro trimestre, ata un máximo de 1
punto, segundo este criterio:
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos.
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 puntos.
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 puntos.
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos.

Alumnado con avaliacións aprobadas:
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación.
- Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e segunda
avaliación, como máximo en 1 punto:

-  0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos.
-  0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 puntos.
-  0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 puntos.
-  1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
   O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos esixibles:

- Diferenciar as partes dunha máquina CNC.
- Coñecer as linguaxes de programación en código ISO.
- Coñecer as principais operacións de mecanizado CNC con programas CAD-CAM.
- Configurar as ferramentas dunha máquina CNC.
- Diferenciar os elementos de seguridade.
- Coñecer as operación de mantemento operativo.
- Coñecer os diferentes automatismos presentes no proceso de fabricación.
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Criterios de cualificación:
    Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos.
    Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos.
    A nota será a media aritmética dos traballos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
    Procedementos:

Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira avaliación,  
debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos.

       Instrumentos:
Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos entregados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades A relación de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado no 
Drive de Google, cartafol “AUTOMATIZACIÓN”

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica levase a cabo a través do cartafol do Drive 
“AUTOMATIZACIÓN”.
Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar.
O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 
explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións.
Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 
correo corporativo vtome@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 
na plataforma Drive tomecastro@gmail.com. Tamén pode solicitar unha vídeo-
conferencia a través da plataforma Skype o Cisco Webex.
O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 
formato papel.

Materiais e recursos Apuntes, catálogos, artigos, supostos prácticos e manuais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar o alumnado enviáronse correos electrónicos o correo facilitado polos
alumnos para a utilización da plataforma Drive. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Módulo profesional MP0542: Control de almacén 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
- UC1361_3: Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na industria de fabricación de moblaxe. 
- UC1363_3: Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1_ Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando 
procedementos de inspección, rexistro e control establecidos. 

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

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

Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada 

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

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

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

RA2_ Almacena materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica os 
criterios de clasificación, colocación e control para garantir a súa conservación. 

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

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

Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos. 

Controláronse as existencias de xeito que se sosteñan os niveis mínimos e máximos 
marcados, mantendo os niveis das subministracións. 
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Identificáronse os principais danos que poidan sufrir as materias primas, os 
compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu almacenamento. 

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

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

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. 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

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

Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén. 

Dispuxéronse elementos de protección para preservar os pedidos de posibles 
deterioracións 

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

Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado 

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballos propostos pola docente ao longo do período de confinamento, 
COVID 19). 

 Proba ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas para a 
proba presencial. Se a situación sanitaria non o permite ou non se garanten as 
máximas medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres horas 
na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos do 
módulo 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Alumnado con avaliacións pendentes: 

 Proba escrita. A proba será escrita sempre e cando a situación sanitaria o 
permita de non ser así, valorárase unicamente por os traballos realizados e 
presentados en forma e tempo 

 De realizarse a proba escrita, terá unha duración de 3 horas nas que se 
desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos do módulo. A 
proba escrita estará superada cun 5. 

 Alumnado con avaliacións aprobadas: 

 Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 

 Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e 
segunda avaliación, como máximo de ata dos puntos, se o alumnado 
presenta e están ben elaborados os traballos enviados como actividades de 
repaso e reforzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres horas 
na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos do 
módulo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Cuestionarios sobre distintos arquivos: tipos de cargas e equipos de 

almacenamento , sistemas de almacenamento,, xestión de stocks, 
inventarios e rexistros, documentos de compra-venta 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Chamada telefónica, correo electrónico e whatsapp 

Materiais e recursos  Presentacións PowerPoint 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicación vía telefónica e mediante correo electrónico 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0989 Deseño de carpintaría e moble 

   Os contidos mínimos esixidos son os criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

 
UF1- MP0989_13 Deseño de carpintaría 
UF2- MP0989_23 Deseño de moblaxe 

UF3-MP0989_33 Xestión de documentación técnica 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e 
instalación de elementos de carpintaría e moble, valorando factores económicos, 
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.   
         
         
     

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. 
CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporen as medicións, as demandas e as necesidades 
da clientela. 
CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como 
electrodomésticos, radiadores, etc. 
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. 
CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de 
carpintaría. 
CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado 
observadas en feiras do sector. 
CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos 
produtos que se vaian instalar ou fabricar. 
CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. 
CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
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CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos. 
CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, 
ergonómicos e de sustentabilidade. 
CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

RA2 - Elabora documentación técnica para a fabricación ou instalación de produtos 
de carpintaría e moble, con ilustración e xustificación das solucións adoptadas.
          
          
          
  

CA2.1 Elaboráronse planos coas vistas principais (alzado, planta, perfís, detalles de 
construción, etc.). 
CA2.2 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas 
asistidos por computador, respectando a normativa relativa ao proxecto. 
CA2.3 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de carpintaría en 3D. 
CA2.4 Elaboráronse planos das instalacións complementarias do proxecto. 
CA2.5 Aplicáronselles texturas e cores aos elementos de carpintaría. 
CA2.6 Seleccionáronse os sistemas de ferraxes e accionamentos dos elementos de 
carpintaría. 
CA2.7 Determinouse a solución construtiva en función do tipo de elementos que haxa que 
cubrir e do seu accionamento. 
CA2.8 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado. 
CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentado 
debidamente dobrados e dispostos en cartafoles. 
CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA2.14 Demostrouse destreza na realización dos planos. 
CA2.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría en 
cada formato, facilitando a claridade e a comprensión do debuxo. 
CA2.16 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, 
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc. 
CA2.17 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

RA3 - Define procesos de fabricación ou instalación de produtos de carpintaría e CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecoeficientes e de 
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moble, planificando os traballos e aproveitando optimamente os recursos 
dispoñibles.        
          
          
    

sustentabilidade, ergonómicos, estéticos e funcionais dos materiais. 
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. 
CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto, de acordo con criterios de ergonomía, de 
resistencia e de uso. 
CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de carpintaría, de 
acordo coa secuencia lóxica de instalación ou fabricación. 
CA3.5 Definiuse o sistema de instalación ou fabricación dos elementos de carpintaría. 
CA3.6 Adaptáronse deseños de carpintaría de acordo con novos requisitos estéticos, 
económicos, funcionais, etc. 
CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de instalación ou fabricación de 
elementos de carpintaría. 
CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para o proceso de instalación ou fabricación. 
CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse 
debidamente encartados e dispostos en cartafoles. 
CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 

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.       
          
          
     

CA1.1 Redactouse unha memoria que recolla a información complementaria aos planos e 
ao orzamento. 
CA1.2 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar. 
CA1.3 Establecéronse os capítulos en que divide o orzamento. 
CA1.4 Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos. 
CA1.5 Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais. 
CA1.6 Aplicáronse os impostos vixentes. 
CA1.7 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de 
codificación establecido. 
CA1.8 Preparouse a documentación destinada aos subministradores e aos instaladores. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA_2º CM CARPINTARÍA E MOBLE 
 

  

 

CA1.9 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas e valorouse economicamente o 
seu alcance. 
CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse os 
documentos debidamente dispostos en cartafoles. 
CA1.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

 
 
RA2 - Xestiona a documentación de proxectos de instalación ou fabricación de 
carpintaría e moble reproducindo e arquivando memorias, planos, orzamentos e 
pregos de condicións.       
          
          
     

CA2.1 Ordenouse cada documento do proxecto. 
CA2.2 Arquivouse seguindo a orde e a codificación establecida. 
CA2.3 Reproduciuse a documentación gráfica e escrita. 
CA2.4 Dispuxéronse en cartafoles os documentos preceptivos que compoñen os 
proxectos. 
CA2.5 Preparouse en soporte dixital unha copia fiel do proxecto disposto en cartafol. 
CA2.6 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA2.7 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA2.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA2.10 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Tarefas propostas durante o período de confinamento, COVID 19, están definidas nos 
correspondentes apartados. 

 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo das aprendizaxes necesarias. 
 
Proba presencial. (Se a situación sanitaria o permitise, e segundo un protocolo de 

seguridade sanitaria, aprobado polas autoridades competentes, que garanta a 
máxima seguridade tanto para o alumnado, a comunidade educativa e persoal non 
docente do centro). 

Proba telemática con horario de inicio e remate establecido, os recursos necesarios 
para a realización da proba, de ser preciso, segundo se desprende das Instrucións 
do 27 de Abril de 2020 que determina a posta a disposición do alumnado dos 
recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das 
súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para 
permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial. 

 
As probas telemáticas, non presenciais deben ter previamente  a autorización do alumnado 
para poder realizar unha gravación da execución da mesma.  

Instrumentos: 
 
 Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase en dúas sesións de 

tres horas cada unha, na que se desenvolverá unha proba práctica sobre os contidos 
expostos nos dous primeiros trimestres do módulo. 

Parte Toma de datos: Croquís d o espazo onde se vai proxectar a instalación de elementos 
de carpintaría e moble. Este apartado poderíase simplificar mediante o aporte das 
planimetrías precisas para desenvolver o exercicio, por parte do examinador, de un 
espazo previamente definido.(1h). 

Parte Elaboración de Documentación Gráfica: Representar os produtos de carpintaría e 
moble para proxectos de instalación ou de fabricación. Normativa de aplicación. 
Elaboración de detalles de instalación ou de fabricación. (2h). 

Parte Definición dos Procesos. Definir os diagramas de procesos para producir e instalar 
Elementos de carpintaría e moble.(2h). 

Parte Xestión da Documentación: Xestionar a documentación de proxectos de fabricación 
e instalación de carpintaría e moble.(1h). 

 
        A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e poder concretar o 

grao de concreción dos correspondentes RA. 
 
Recursos: 
 
      Material de toma de datos, escritura, debuxo e calculadora. 

Se ha proba fose de tipo telemática, precisaría un ordenador persoal con acceso a 
internet equipado con cámara e micrófono, programa de CAD 2D e 3D, procesador de  
textos, folla de cálculo e xerador de pdf. 
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Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A cualificación final calcúlase a partires das  notas obtidas en  cada trimestre, 
realizando a  media ponderada de tódalas notas dos RA correspondentes e 
segundo a porcentaxe (peso proporcional) de cada un no conxunto do módulo. 

 
O alumnado pode acadar unha avaliación positiva de distinto xeito. 

 
Alumnado con tódalas avaliacións  pendentes.  
 
Distintas posibilidades: 
1.  Actividades de recuperación, segundo Plan Individualizado: Presentación do 100% 

das tarefas propostas coma actividades recuperación do módulo, ben resoltas. 
 
2. Proba escrita/telemática. Obter unha cualificación igual ou superior ó 50% da 

puntuación total da proba. 
 
3. Realización das actividades de recuperación e proba: Presentación do 70% das 

tarefas propostas coma actividades recuperación do módulo, ben resoltas e obter 
unha cualificación igual ou superior ó 30% da puntuación total da proba 
escrita/telemática. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, tal como se 
describe nos correspondentes Plans Individualizados. 
Para o alumnado que non ten adquiridas as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as actividades 
expostas na aula virtual, no classroom e detalladas no plan individualizado de cada  
alumna, que lles axudaran a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os 
alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

 Actividade 1. Toma de datos 
 Actividades 2. Elaboración de Documentación 
 Actividade 3. Definión dos Procesos 
 Actividade 4. Xestión da Documentación 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Comunicar mediante Abalar, Mensaxería da Aula Virtual do centro, Mensaxería do 
Classroom, Invitación de Cisco Webex Meetings e correo electrónico, comunicase 
ao alumnado a disposición de recursos, as tarefas propostas e a celebración de 
videoconferencias relacionadas.  

Expoñer na Aula Virtual do centro, no Clasroom e no Drive asociado, mediante 
videoconferencias con Cisco Webex Meetings, mediante envío por medio do 
correo electrónico, de recursos para a realización das tarefas propostas. 

Correxir as tarefas realizadas, explicando as dúbidas plantexadas, a través dos medios 
de comunicación empregados en xeral ou de xeito particular mediante o medio 
que o alumnado solicite. 

Materiais e 
recursos 

Material didáctico, apuntes, videotitoriais, webs relacionadas, etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicase ao alumnado e ás familias mediante un Abalar da disposición da programación 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0989 Deseño de carpintaría e moble 

   Os contidos mínimos esixidos son os criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

 
UF1- MP0989_13 Deseño de carpintaría 
UF2- MP0989_23 Deseño de moblaxe 

UF3-MP0989_33 Xestión de documentación técnica 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Selecciona información para a realización de proxectos de fabricación e 
instalación de elementos de carpintaría e moble, valorando factores económicos, 
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.   
         
         
     

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. 
CA1.2 Elaboráronse esbozos que incorporen as medicións, as demandas e as necesidades 
da clientela. 
CA1.3 Dimensionáronse os aparellos ou elementos para integrar no proxecto, como 
electrodomésticos, radiadores, etc. 
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. 
CA1.5 Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de 
carpintaría. 
CA1.6 Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado 
observadas en feiras do sector. 
CA1.7 Revisáronse os esbozos en función dos aspectos económicos e do uso previsto dos 
produtos que se vaian instalar ou fabricar. 
CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. 
CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
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CA1.13 Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos. 
CA1.14 Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais, estéticos, 
ergonómicos e de sustentabilidade. 
CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

RA2 - Elabora documentación técnica para a fabricación ou instalación de produtos 
de carpintaría e moble, con ilustración e xustificación das solucións adoptadas.
          
          
          
  

CA2.1 Elaboráronse planos coas vistas principais (alzado, planta, perfís, detalles de 
construción, etc.). 
CA2.2 Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas 
asistidos por computador, respectando a normativa relativa ao proxecto. 
CA2.3 Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de carpintaría en 3D. 
CA2.4 Elaboráronse planos das instalacións complementarias do proxecto. 
CA2.5 Aplicáronselles texturas e cores aos elementos de carpintaría. 
CA2.6 Seleccionáronse os sistemas de ferraxes e accionamentos dos elementos de 
carpintaría. 
CA2.7 Determinouse a solución construtiva en función do tipo de elementos que haxa que 
cubrir e do seu accionamento. 
CA2.8 Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado. 
CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentado 
debidamente dobrados e dispostos en cartafoles. 
CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA2.14 Demostrouse destreza na realización dos planos. 
CA2.15 Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría en 
cada formato, facilitando a claridade e a comprensión do debuxo. 
CA2.16 Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, 
funcionais, estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc. 
CA2.17 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

RA3 - Define procesos de fabricación ou instalación de produtos de carpintaría e CA3.1 Consideráronse criterios de resistencia, estéticos, económicos, ecoeficientes e de 
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moble, planificando os traballos e aproveitando optimamente os recursos 
dispoñibles.        
          
          
    

sustentabilidade, ergonómicos, estéticos e funcionais dos materiais. 
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. 
CA3.3 Dimensionáronse as pezas e o conxunto, de acordo con criterios de ergonomía, de 
resistencia e de uso. 
CA3.4 Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de carpintaría, de 
acordo coa secuencia lóxica de instalación ou fabricación. 
CA3.5 Definiuse o sistema de instalación ou fabricación dos elementos de carpintaría. 
CA3.6 Adaptáronse deseños de carpintaría de acordo con novos requisitos estéticos, 
económicos, funcionais, etc. 
CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de instalación ou fabricación de 
elementos de carpintaría. 
CA3.8 Estableceuse o protocolo de calidade para o proceso de instalación ou fabricación. 
CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA3.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse 
debidamente encartados e dispostos en cartafoles. 
CA3.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 

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.       
          
          
     

CA1.1 Redactouse unha memoria que recolla a información complementaria aos planos e 
ao orzamento. 
CA1.2 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar. 
CA1.3 Establecéronse os capítulos en que divide o orzamento. 
CA1.4 Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos. 
CA1.5 Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais. 
CA1.6 Aplicáronse os impostos vixentes. 
CA1.7 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de 
codificación establecido. 
CA1.8 Preparouse a documentación destinada aos subministradores e aos instaladores. 
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CA1.9 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas e valorouse economicamente o 
seu alcance. 
CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA1.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación, e presentáronse os 
documentos debidamente dispostos en cartafoles. 
CA1.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA1.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA1.15 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 

 
 
RA2 - Xestiona a documentación de proxectos de instalación ou fabricación de 
carpintaría e moble reproducindo e arquivando memorias, planos, orzamentos e 
pregos de condicións.       
          
          
     

CA2.1 Ordenouse cada documento do proxecto. 
CA2.2 Arquivouse seguindo a orde e a codificación establecida. 
CA2.3 Reproduciuse a documentación gráfica e escrita. 
CA2.4 Dispuxéronse en cartafoles os documentos preceptivos que compoñen os 
proxectos. 
CA2.5 Preparouse en soporte dixital unha copia fiel do proxecto disposto en cartafol. 
CA2.6 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 
CA2.7 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
CA2.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se 
establecera. 
CA2.10 Respectáronse as normas de recollida e eliminación de residuos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Tarefas propostas durante o período de confinamento, COVID 19, están definidas nos 
correspondentes apartados. 

 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo das aprendizaxes necesarias. 
 
Proba presencial. (Se a situación sanitaria o permitise, e segundo un protocolo de 

seguridade sanitaria, aprobado polas autoridades competentes, que garanta a 
máxima seguridade tanto para o alumnado, a comunidade educativa e persoal non 
docente do centro). 

Proba telemática con horario de inicio e remate establecido, os recursos necesarios 
para a realización da proba, de ser preciso, segundo se desprende das Instrucións 
do 27 de Abril de 2020 que determina a posta a disposición do alumnado dos 
recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das 
súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para 
permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial. 

 
As probas telemáticas, non presenciais deben ter previamente  a autorización do alumnado 
para poder realizar unha gravación da execución da mesma.  

Instrumentos: 
 
 Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase en dúas sesións de 

tres horas cada unha, na que se desenvolverá unha proba práctica sobre os contidos 
expostos nos dous primeiros trimestres do módulo. 

Parte Toma de datos: Croquís d o espazo onde se vai proxectar a instalación de elementos 
de carpintaría e moble. Este apartado poderíase simplificar mediante o aporte das 
planimetrías precisas para desenvolver o exercicio, por parte do examinador, de un 
espazo previamente definido.(1h). 

Parte Elaboración de Documentación Gráfica: Representar os produtos de carpintaría e 
moble para proxectos de instalación ou de fabricación. Normativa de aplicación. 
Elaboración de detalles de instalación ou de fabricación. (2h). 

Parte Definición dos Procesos. Definir os diagramas de procesos para producir e instalar 
Elementos de carpintaría e moble.(2h). 

Parte Xestión da Documentación: Xestionar a documentación de proxectos de fabricación 
e instalación de carpintaría e moble.(1h). 

 
        A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e poder concretar o 

grao de concreción dos correspondentes RA. 
 
Recursos: 
 
      Material de toma de datos, escritura, debuxo e calculadora. 

Se ha proba fose de tipo telemática, precisaría un ordenador persoal con acceso a 
internet equipado con cámara e micrófono, programa de CAD 2D e 3D, procesador de  
textos, folla de cálculo e xerador de pdf. 
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Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A cualificación final calcúlase a partires das  notas obtidas en  cada trimestre, 
realizando a  media ponderada de tódalas notas dos RA correspondentes e 
segundo a porcentaxe (peso proporcional) de cada un no conxunto do módulo. 

 
O alumnado pode acadar unha avaliación positiva de distinto xeito. 

 
Alumnado con tódalas avaliacións  pendentes.  
 
Distintas posibilidades: 
1.  Actividades de recuperación, segundo Plan Individualizado: Presentación do 100% 

das tarefas propostas coma actividades recuperación do módulo, ben resoltas. 
 
2. Proba escrita/telemática. Obter unha cualificación igual ou superior ó 50% da 

puntuación total da proba. 
 
3. Realización das actividades de recuperación e proba: Presentación do 70% das 

tarefas propostas coma actividades recuperación do módulo, ben resoltas e obter 
unha cualificación igual ou superior ó 30% da puntuación total da proba 
escrita/telemática. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, tal como se 
describe nos correspondentes Plans Individualizados. 
Para o alumnado que non ten adquiridas as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as actividades 
expostas na aula virtual, no classroom e detalladas no plan individualizado de cada  
alumna, que lles axudaran a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os 
alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

 Actividade 1. Toma de datos 
 Actividades 2. Elaboración de Documentación 
 Actividade 3. Definión dos Procesos 
 Actividade 4. Xestión da Documentación 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Comunicar mediante Abalar, Mensaxería da Aula Virtual do centro, Mensaxería do 
Classroom, Invitación de Cisco Webex Meetings e correo electrónico, comunicase 
ao alumnado a disposición de recursos, as tarefas propostas e a celebración de 
videoconferencias relacionadas.  

Expoñer na Aula Virtual do centro, no Clasroom e no Drive asociado, mediante 
videoconferencias con Cisco Webex Meetings, mediante envío por medio do 
correo electrónico, de recursos para a realización das tarefas propostas. 

Correxir as tarefas realizadas, explicando as dúbidas plantexadas, a través dos medios 
de comunicación empregados en xeral ou de xeito particular mediante o medio 
que o alumnado solicite. 

Materiais e 
recursos 

Material didáctico, apuntes, videotitoriais, webs relacionadas, etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicase ao alumnado e ás familias mediante un Abalar da disposición da programación 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Tal e como recollen as instrucións do 3º trimestre para o curso académico 2019-2020, punto 4 
“Currículo e Programacións Didácticas”; a revisión das programacións didácticas realizaranse co fin 
de: 

“centrar as actividades do terceiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles, 
flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.” 

Dado que o presente módulo se levou a cabo sen incidentes durante o primeiro e segundo trimestre 
do presente curso, a programación didáctica será a elaborada a principios de curso; isto é: 
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MP0986: Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 

Unidades Formativas de menor duración que conforman o módulo profesional: 

MP0986_22 Desenvolvemento de Produto en Moblaxe  85 horas 

MP0986_12 Desenvolvemento de Produto en Carpintería  85 horas 

Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do 
módulo profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada 
unha 

 
 
 
U.D. 

 
 

Título 

 

Duración 
(sesións) 

 

Peso 
(%) 

Resultados de aprendizaxe Resultados de aprendizaxe 

MP0986_12 MP0986_22 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 

1 Mobiliario 18 10     X    
2 Desenvolvemento do moble 24 15      X   
3 Proxecto de Mobiliario 43 25       X X 

4 Elementos de carpintaría 24 10 X        
5 Desenvolvemento de produtos 

de carpintaría 
24 15  X       

6 Proxecto de elementos de 
carpintaría 

42 25   X X     
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Unidade didáctica 1: Mobiliario 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 15 

CA1.2 Describíronse as características tipolóxicas das principais clases de mobles. S 20 

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais. S 15 

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

S 10 

CA1.5 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado. S 10 

CA1.6 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos. N 5 

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

N 5 

CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 5 

 

  

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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



 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 
13 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: MP0986: DESENVOLVEMENTO DE PRODUTO EN 
CARPINTARÍA E MOBLE 
2º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 
 

Unidade didáctica 2: Desenvolvemento do moble 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
obxectivos por parte do alumnado 

 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 20 

CA2.2 Seleccionáronse materiais, ensamblaxes, ferraxes, sistemas de apertura e 
acabamentos en función dos requisitos de deseño, uso e aplicación. 

S 20 

CA2.3 Debuxáronse bosquexos e esbozos de mobles co nivel de detalle requirido. S 20 

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

S 10 

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

S 10 

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

S 10 

CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles. S 10 
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Unidade didáctica 3: Proxecto de Mobiliario 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

RA3 - Define as características e as especificacións de novos mobles, e xustifica a solución adoptada, optimizando os recursos 
dispoñibles para a súa fabricación. 

SI 

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

SI 

 
Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
obxectivos por parte do alumnado 

 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 10 

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

S 5 

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

S 10 

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

S 5 

CA3.5 Definiuse o sistema de instalación do moble, de ser o caso. S 5 

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

S 5 

CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación de mobles. S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA3.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. S 2 

CA3.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

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

S 10 

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

S 5 

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

S 5 
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CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto. S 2 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 5 

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

S 5 

CA4.9 Organizouse a documentación de xeito que o acceso a ela sexa doado e rápido. S 2 

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

S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades N 1 
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Unidade didáctica 4: Elementos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

SI 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

cualificación (%) 
CA1.1 Describíronse as características tipolóxicas dos principais elementos de carpintaría. S 25 

CA1.2 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais. S 20 

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

N 10 

CA1.4 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado. N 10 

CA1.5 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos. N 10 

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

N 5 

CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA1.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades N 5 
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Unidade didáctica 5: Desenvolvemento de produtos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 20 

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

S 20 

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

S 10 

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

S 10 

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

N 5 

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

N 5 

CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles. N 5 

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

N 5 

CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 5 
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Unidade didáctica 6: Proxecto de elementos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 
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. SI 

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

SI 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso cualificación 
(%) 

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

S 10 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 5 

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

S 5 

CA3.6 Definiuse o sistema de instalación do elemento de carpintaría. S 5 

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

S 5 

CA3.8 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación ou produtos de carpintaría. S 3 

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

S 5 

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

N 1 

CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA3.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. S 3 

CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

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

S 10 

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

S 5 
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CA4.3 Incorporáronse aos documentos técnicos as esixencias de calidade dos produtos de 
carpintaría mediante un prego de condicións. 

S 5 

CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto. S 3 

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

S 3 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 3 

CA4.9 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido. S 2 

CA4.10 Desenvolveuse un procedemento de codificación e actualización da información. S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

 

 



 
 
 

   
 
 

 

 
 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Realización dun proxecto de carpintería en xeral ou dun moble en particular, 
croquizado a man alzada, acoutado e posteriormente realizados os planos 
precisos (plantas, alzados, seccións, detalles e perspectivas). O traballo 
entragarase dobrado, formato non inferior a un A-3, ás escalas que o alumno 
considere oportunas para a súa correcta definición. Así mesmo, entregarase unha 
memoria descritiva (onde se incluirá o prego de condicións técnico construtivas, a 
lista de materias -coa correspondente estrutura de produto-, o diagrama de fluxo 
de fabricación e o diagrama de gantt) e o orzamento de dito produto. 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos: 
   

Realización dun proxecto de carpintería en xeral ou dun moble en particular, 
croquizado a man alzada, acoutado e posteriormente realizados os planos 
precisos (plantas, alzados, seccións, detalles e perspectivas). O traballo 
entragarase dobrado, formato non inferior a un A-3, ás escalas que o alumno 
considere oportunas para a súa correcta definición. Así mesmo, entregarase unha 
memoria descritiva (onde se incluirá o prego de condicións técnico construtivas, a 
lista de materias -coa correspondente estrutura de produto-, o diagrama de fluxo 
de fabricación e o diagrama de gantt) e o orzamento de dito 
produto.IInInstrumentos: 
 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  A realización de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado 
na aula virtual da plataforma  Google Classroom “Xestión da Produción” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula virtual  da 
plataforma  Google Classroom “Procesos e Produtos” 

Materiais e recursos 
Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse mediante clase 
online creada o 26 de marzo; estas foron complementadas con conferencias 
online de profesionais da industria da madeira e o moble. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Tal e como recollen as instrucións do 3º trimestre para o curso académico 2019-2020, punto 4 
“Currículo e Programacións Didácticas”; a revisión das programacións didácticas realizaranse co fin 
de: 

“centrar as actividades do terceiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles, 
flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.” 

Dado que o presente módulo se levou a cabo sen incidentes durante o primeiro e segundo trimestre 
do presente curso, a programación didáctica será a elaborada a principios de curso; isto é: 
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MP0986: Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 

Unidades Formativas de menor duración que conforman o módulo profesional: 

MP0986_22 Desenvolvemento de Produto en Moblaxe  85 horas 

MP0986_12 Desenvolvemento de Produto en Carpintería  85 horas 

Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do 
módulo profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada 
unha 

 
 
 
U.D. 

 
 

Título 

 

Duración 
(sesións) 

 

Peso 
(%) 

Resultados de aprendizaxe Resultados de aprendizaxe 

MP0986_12 MP0986_22 
RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4 

1 Mobiliario 18 10     X    
2 Desenvolvemento do moble 24 15      X   
3 Proxecto de Mobiliario 43 25       X X 

4 Elementos de carpintaría 24 10 X        
5 Desenvolvemento de produtos 

de carpintaría 
24 15  X       

6 Proxecto de elementos de 
carpintaría 

42 25   X X     
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Unidade didáctica 1: Mobiliario 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 15 

CA1.2 Describíronse as características tipolóxicas das principais clases de mobles. S 20 

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais. S 15 

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

S 10 

CA1.5 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado. S 10 

CA1.6 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos. N 5 

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

N 5 

CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA1.10 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA1.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 5 

 

  

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

RA1 - Selecciona información para o desenvolvemento de moblaxe considerando tendencias e valorando factores económicos, funcionais e estéticos. SI 
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Unidade didáctica 2: Desenvolvemento do moble 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
obxectivos por parte do alumnado 

 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 20 

CA2.2 Seleccionáronse materiais, ensamblaxes, ferraxes, sistemas de apertura e 
acabamentos en función dos requisitos de deseño, uso e aplicación. 

S 20 

CA2.3 Debuxáronse bosquexos e esbozos de mobles co nivel de detalle requirido. S 20 

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

S 10 

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

S 10 

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

S 10 

CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles. S 10 

 

  



 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 
13 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: MP0986: DESENVOLVEMENTO DE PRODUTO EN 
CARPINTARÍA E MOBLE 
2º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 
 

Unidade didáctica 3: Proxecto de Mobiliario 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

RA3 - Define as características e as especificacións de novos mobles, e xustifica a solución adoptada, optimizando os recursos 
dispoñibles para a súa fabricación. 

SI 

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

SI 

 
Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
obxectivos por parte do alumnado 

 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 10 

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

S 5 

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

S 10 

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

S 5 

CA3.5 Definiuse o sistema de instalación do moble, de ser o caso. S 5 

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

S 5 

CA3.7 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación de mobles. S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA3.12 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. S 2 

CA3.13 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

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

S 10 

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

S 5 

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

S 5 
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CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto. S 2 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 5 

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

S 5 

CA4.9 Organizouse a documentación de xeito que o acceso a ela sexa doado e rápido. S 2 

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

S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades N 1 
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Unidade didáctica 4: Elementos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

SI 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

cualificación (%) 
CA1.1 Describíronse as características tipolóxicas dos principais elementos de carpintaría. S 25 

CA1.2 Identificáronse e caracterizáronse os principais estilos e tendencias actuais. S 20 

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

N 10 

CA1.4 Interpretouse a información recollida co fin de coñecer as tendencias do mercado. N 10 

CA1.5 Definíronse os trazos e as características básicas que deben ter os novos produtos. N 10 

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

N 5 

CA1.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA1.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades N 5 
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Unidade didáctica 5: Desenvolvemento de produtos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 

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

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso 

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

S 20 

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

S 20 

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

S 10 

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

S 10 

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

N 5 

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

N 5 

CA2.7 Comprobouse a factibilidade dos deseños cos medios de fabricación dispoñibles. N 5 

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

N 5 

CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 5 

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

N 5 

CA2.11 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. N 5 

CA2.12 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 5 
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Unidade didáctica 6: Proxecto de elementos de carpintaría 

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
 

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo 
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. SI 

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

SI 

 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
 

 
Criterios de avaliación Mínimos 

exixibles 
Peso cualificación 
(%) 

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

S 10 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 5 

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

S 5 

CA3.6 Definiuse o sistema de instalación do elemento de carpintaría. S 5 

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

S 5 

CA3.8 Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación ou produtos de carpintaría. S 3 

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

S 5 

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

N 1 

CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA3.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación. S 3 

CA3.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

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

S 10 

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

S 5 
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CA4.3 Incorporáronse aos documentos técnicos as esixencias de calidade dos produtos de 
carpintaría mediante un prego de condicións. 

S 5 

CA4.4 Relacionáronse os custos fixos e variables que interveñen na fabricación do produto. S 3 

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

S 3 

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

S 3 

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

S 5 

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

S 3 

CA4.9 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido. S 2 

CA4.10 Desenvolveuse un procedemento de codificación e actualización da información. S 2 

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

S 2 

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

N 1 

CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas realizadas. N 1 

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

N 1 

CA4.15 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. N 1 

 

 



 
 
 

   
 
 

 

 
 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Realización dun proxecto de carpintería en xeral ou dun moble en particular, 
croquizado a man alzada, acoutado e posteriormente realizados os planos 
precisos (plantas, alzados, seccións, detalles e perspectivas). O traballo 
entragarase dobrado, formato non inferior a un A-3, ás escalas que o alumno 
considere oportunas para a súa correcta definición. Así mesmo, entregarase unha 
memoria descritiva (onde se incluirá o prego de condicións técnico construtivas, a 
lista de materias -coa correspondente estrutura de produto-, o diagrama de fluxo 
de fabricación e o diagrama de gantt) e o orzamento de dito produto. 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos: 
   

Realización dun proxecto de carpintería en xeral ou dun moble en particular, 
croquizado a man alzada, acoutado e posteriormente realizados os planos 
precisos (plantas, alzados, seccións, detalles e perspectivas). O traballo 
entragarase dobrado, formato non inferior a un A-3, ás escalas que o alumno 
considere oportunas para a súa correcta definición. Así mesmo, entregarase unha 
memoria descritiva (onde se incluirá o prego de condicións técnico construtivas, a 
lista de materias -coa correspondente estrutura de produto-, o diagrama de fluxo 
de fabricación e o diagrama de gantt) e o orzamento de dito 
produto.IInInstrumentos: 
 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  A realización de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado 
na aula virtual da plataforma  Google Classroom “Xestión da Produción” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula virtual  da 
plataforma  Google Classroom “Procesos e Produtos” 

Materiais e recursos 
Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse mediante clase 
online creada o 26 de marzo; estas foron complementadas con conferencias 
online de profesionais da industria da madeira e o moble. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor 

identificando as capacidades asociadas a el e 

definindo ideas emprendedoras caracterizadas 

pola innovación e a creatividade 

− CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o 

aumento no benestar dos individuos. 

− CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como 

dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 

− CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a 

responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade 

emprendedora. 

− CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da carpintaría 

e o moble, e a súa instalación. 

− CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade 

emprendedora. 

− CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e 

pola súa factibilidade. 

− CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do 

ámbito da instalación de carpintaría e moble, que ha servir de punto de partida para a 

elaboración do proxecto empresarial. 
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− CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como 

paso previo á creación dunha pequena empresa. 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha 

pequena empresa para o desenvolvemento da idea 

emprendedora, tras a análise da relación entre a 

empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 

organización dos recursos humanos e dos valores 

culturais e éticos. 

− CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial 

galego. 

− CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir 

criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 

− CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, 

en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. 

− CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con 

provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia 

como principais integrantes do contorno específico. 

− CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou 

mediana empresa de instalación e amoblamento en función da súa posible localización. 

− CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia 

como un elemento da estratexia empresarial. 

− CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa instalación e 

o amoblamento, e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, 

así como os beneficios sociais que producen. 
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− CA2.8. Identificáronse, en empresas de instalación e amoblamento, prácticas que incorporen 

valores éticos e sociais. 

− CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 

− CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe 

corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

− CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de 

instalación e amoblamento, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia 

dentro do sistema empresarial. 

− CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a 

organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o 

plan de márketing. 

RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as 

implicacións legais asociadas e o proceso para a 

súa constitución e posta en marcha 

− CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para 

desenvolver a actividade empresarial. 

− CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as 

desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

− CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da carpintaría e o 

moble, e a súa instalación. 

− CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en 
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función da forma xurídica elixida. 

− CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 

− CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena 

ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

− CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór 

en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

− CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas 

de instalación e amoblamento tendo en conta a súa localización. 

− CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os 

trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

RA4. Realiza actividades de xestión administrativa 

e financeira básica dunha pequena ou mediana 

empresa, identifica as principais obrigas contables 

e fiscais, e formaliza a documentación. 

− CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do 

proxecto empresarial. 

 

 

 



 
 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación, así como actividades de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

• As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

•  En canto as actividades de ampliación, están destinadas a todo o 

alumnado.  

Instrumentos: 

• Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

• Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.  Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,5 

puntos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

• Para aquel alumnado que supere todas as unidades traballadas no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 

• As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.5 

puntos na nota final, sempre e cando estén aprobadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non  

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada 

actividade proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación 

a ter en conta. 

Instrumentos: 

− Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

− O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha 

proba escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de 

obter unha nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua (PD) poderá aprobar o 

módulo coa realización de todas as actividades propostas para recuperar 
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a 1ª e 2ª avaliación. De non ser así, poderá superar o módulo coa 

realización dunha proba escrita final de toda a materia en xuño. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse do libro de texto, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

• As actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose do libro de texto, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

En cada unha das acividades indícase a unidade de traballo implicada, 

plazo de entrega e criterios de cualificación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

Cada semana faise entrega dunha actividade de recuperación da primeira 

avaliación, outra da segunda avaliación e unha actividade de ampliación. 

Todas elas compártense polo profesorado para todo o alumnado a través de 

cartafoles en drive, notificándollo previamente por correo a todo o grupo. 

Alumnado sen conectividade: 

Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar á rede 

proponse a seguinte metodoloxía. 

Para as tarefas de recuperación:  

No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha proba 

de recuperación teórico-práctica que abordará todos os CA  non superados na 

1ª e 2ª avaliación. 

Daráselles a opción de entregar as tarefas de ampliación co fin de subir nota. 
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Materiais e recursos 

As tarefas a realizar agrúpanse por unidades de traballo en cartafoles que a 

profesora comparte con todo o grupo en drive. 

 Cartafol denominado “1º trimestre”: incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no primeiro 

trimestre do curso. Destinado a aquel alumnado  que non obtivese un 

5 na avaliación correspondente. 

 Cartafol  denominado "2º trimestre": incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no segundo 

trimestre. Destinado a aquel alumnado que non obtivese un 5 na 

avaliación correspondente. 

 Cartafol denominado "3º trimestre": incluirá diferentes actividades de 

ampliación  de contidos. Destinado a todo o alumnado. 

O alumnado ten a súa disposición o libros de texto e apuntes do curso, a 

maiores a profesora  colga material complementario aclarando dúbidas, 

vídeos explicativos... Infórmase por correo electrónico de cada tarefa ou 

material compartido. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 

a través de videoconferencias na plataforma Webex, todos os xoves ás 7:30.  

No caso de que o alumnado ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 

mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 

momento. 

Publicidade  Publicidade a través a páxina web do centro. 
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ÍNDICE 

 
1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

  

NON CABE FACER ADAPTACIÓNS NA PROGRAMACIÓN DESTE MÓDULO 
PORQUE IMPARTIUSE POR COMPLETO NO TEMPO E NA FORMA 
ESTABLECIDOS NA PROGRAMACIÓN ORDINARIA, XA QUE FINALIZAMOS 
XUSTO ANTES DO DÍA 13/03/2020. 

NON CABE FACER ADAPTACIÓNS NA PROGRAMACIÓN DESTE MÓDULO 
PORQUE IMPARTIUSE POR COMPLETO NO TEMPO E NA FORMA ESTABLECIDOS 
NA PROGRAMACIÓN ORDINARIA, XA QUE FINALIZAMOS XUSTO ANTES DO DÍA 
13/03/2020. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Instrumentos: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 

 

Criterios de avaliación suspensos ou pendentes: 
 

     CA 3.1   
     Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para 

desenvolver a actividade empresarial. 
   
    CA 3.2   

     Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

   
    CA 3.3     
  Valorouse  a importancia das empresas de economía social no sector de madeira, moble e 

cortiza. 
   
   CA 3.4   

     Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en 
función da forma xurídica elixida. 

   
   CA 3.5   
   Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 

   
   CA 3.6   

   Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou 
mediana empresa en función da súa forma xurídica. 
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   CA 3.7   
     Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en 

marcha unha pequena ou mediana empresa. 
   
   CA 3.8    

     Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de 
deseño e amoblamento tendo en conta a súa localización. 

   
   CA 3.9   

Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os 
trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 
 

  CA 4.1   
      Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da 

información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
    
   CA 4.2   

     Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no 
referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
empresa. 

    
   CA 4.3   

     Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes 
anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co deseño e o 
amoblamento, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións 
trimestrais e liquidacións anuais). 

    
   CA 4.4    

     Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de 
carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas 
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de deseño 
e amoblamento, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 

    
   CA 4.5   

Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do 
proxecto empresarial. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Realizarase unha proba escrita tipo test sobre os contidos especificados.  Esta proba 
valorarase entre 0 e 10 puntos, será necesario alcanzar como mínimo un resultado dun 5 
para considerar aprobada a avaliación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Dado que a programación foi explicada e desenrolada totalmente durante o 
curso e finalizada a explicación de todos os contidos antes de iniciarse o 
estado de alarma, ofrécese ao alumnado que ten  este módulo pendente, a 
posiblidade de realizar unha vídeoconferencia semanal para resolver dudas 
e explicar novamente os contidos que non se teñan superado, ademais de 
enviarlle tarefas de reforzo referidas ao plan de empresa que deberán ir 
facendo cada semana. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

utilízase a plataforma edmodo e o correo electrónico como sistema de 
comunicación e contacto co alumnado.  

Materiais e recursos libro de texto, ordenador, internet, power  points, bolígrafos, papel 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Utilizase a plataforma edmodo e o correo electrónico como sistema de 
comunicación 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

  

NON CABE FACER ADAPTACIÓNS NA PROGRAMACIÓN DESTE MÓDULO 
PORQUE IMPARTIUSE POR COMPLETO NO TEMPO E NA FORMA 
ESTABLECIDOS NA PROGRAMACIÓN ORDINARIA, XA QUE FINALIZAMOS 
XUSTO ANTES DO DÍA 13/03/2020. 

NON CABE FACER ADAPTACIÓNS NA PROGRAMACIÓN DESTE MÓDULO 
PORQUE IMPARTIUSE POR COMPLETO NO TEMPO E NA FORMA ESTABLECIDOS 
NA PROGRAMACIÓN ORDINARIA, XA QUE FINALIZAMOS XUSTO ANTES DO DÍA 
13/03/2020. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Instrumentos: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
NON CABEN ADAPTACIÓNS DESTA PROGRAMACIÓN XA QUE FOI IMPARTIDA NA SUA 
TOTALIDADE ANTES DO 13/03/2020. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 

 

Criterios de avaliación suspensos ou pendentes: 
 

     CA 3.1   
     Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para 

desenvolver a actividade empresarial. 
   
    CA 3.2   

     Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

   
    CA 3.3     
  Valorouse  a importancia das empresas de economía social no sector de madeira, moble e 

cortiza. 
   
   CA 3.4   

     Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en 
función da forma xurídica elixida. 

   
   CA 3.5   
   Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. 

   
   CA 3.6   

   Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou 
mediana empresa en función da súa forma xurídica. 
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   CA 3.7   
     Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en 

marcha unha pequena ou mediana empresa. 
   
   CA 3.8    

     Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de 
deseño e amoblamento tendo en conta a súa localización. 

   
   CA 3.9   

Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os 
trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 
 

  CA 4.1   
      Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da 

información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
    
   CA 4.2   

     Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no 
referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
empresa. 

    
   CA 4.3   

     Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes 
anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co deseño e o 
amoblamento, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións 
trimestrais e liquidacións anuais). 

    
   CA 4.4    

     Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de 
carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas 
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de deseño 
e amoblamento, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa. 

    
   CA 4.5   

Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do 
proxecto empresarial. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Realizarase unha proba escrita tipo test sobre os contidos especificados.  Esta proba 
valorarase entre 0 e 10 puntos, será necesario alcanzar como mínimo un resultado dun 5 
para considerar aprobada a avaliación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Dado que a programación foi explicada e desenrolada totalmente durante o 
curso e finalizada a explicación de todos os contidos antes de iniciarse o 
estado de alarma, ofrécese ao alumnado que ten  este módulo pendente, a 
posiblidade de realizar unha vídeoconferencia semanal para resolver dudas 
e explicar novamente os contidos que non se teñan superado, ademais de 
enviarlle tarefas de reforzo referidas ao plan de empresa que deberán ir 
facendo cada semana. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

utilízase a plataforma edmodo e o correo electrónico como sistema de 
comunicación e contacto co alumnado.  

Materiais e recursos libro de texto, ordenador, internet, power  points, bolígrafos, papel 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Utilizase a plataforma edmodo e o correo electrónico como sistema de 
comunicación 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 

RA1. Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, relacionando as 
súas prestacións co resultado estético e funcional que se queira 
obter. 

– CA1.1. Identificáronse os principais tipos de ensamblaxes e unións 
utilizados en carpintaría e moble. 

– CA1.2. Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas 
aplicacións. 

– CA1.3. Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do 
tipo de ensamblaxe ou unión. 

– CA1.4. Seleccionouse o material para empregar en función das 
características mecánicas e estéticas da solución construtiva elixida. 

– CA1.5. Propuxéronse solucións construtivas alternativas á ensamblaxe 
ou a unión. 

– CA1.6. Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe 
ou da unión, relacionando as posibles solucións. 

– 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. 
 

RA2. Selecciona materiais para a fabricación de carpintaría e 
mobles, e xustifica a súa elección en función das características 
do produto. 

– CA2.1. Identificouse o material atendendo ás características técnicas 
establecidas na documentación gráfica. 

– CA2.2. Controlouse o grao de humidade da madeira. 
– CA2.3. Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o 
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caso, que estes permitan a súa utilización. 
– CA2.4. Corrixíronse os posibles defectos do material en función do 

resultado que se pretenda obter. 
– CA2.5. Comprobouse que as dimensións das pezas se correspondan coas 

listaxes de materiais. 
– CA2.6. Optimizouse o consumo de material en función das dimensións 

comerciais dos materiais que se vaian mecanizar. 
– CA2.7. Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que se 

pretendan desenvolver, mediante a interpretación da documentación 
técnica. 

– CA2.8. Seleccionouse o material base de acordo coas características dos 
patróns que se vaian realizar. 

– 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.). 

– CA2.10. Identificáronse os tipos de adhesivos usados en carpintaría e 
moble. 

– CA2.11. Identificáronse os riscos de manipulación en función do 
material que se pretenda mecanizar e do mecanizado que se vaia 
realizar. 

– CA2.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA2.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA2.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

– CA2.15. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
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     – CA2.16. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

RA3. Realiza operacións de marcaxe interpretando documentación 
gráfica e aplicando técnicas de medición e trazado. 

– CA3.1. Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se pretenda 
obter, a partir da documentación técnica. 

– CA3.2. Elaboráronse patróns para pezas curvas ou pezas sen escuadría 
perfecta. 

– CA3.3. Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en 
función do traballo que se vaia realizar. 

– CA3.4. Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas 
características (disposición no conxunto, caras visibles, defectos, etc.). 

– CA3.5. Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado 
(posición e emparellamento, etc.). 

– CA3.6. Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se 
correspondan coa documentación técnica. 

– CA3.7. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, 
cando así se establecera. 

– CA3.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA3.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 
a limpeza establecidas. 

– CA3.10. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
      – CA3.11. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización   
das actividades 

RA4. Prepara máquinas portátiles e convencionais para a 
fabricación de elementos de madeira e derivados, realizando 
operacións de posta a punto e mantemento. 

– CA4.1. Equipáronse as máquinas coas ferramentas de corte segundo 
perfís e exixencias de mecanizado. 

– CA4.2. Identificouse a maquinaria (portátil e convencional) empregada 
en carpintaría e moble. 
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– CA4.3. Caracterizáronse os compoñentes das máquinas describindo a 
súa función. 

– CA4.4. Reguláronse parámetros de posta a punto das máquinas. 
– CA4.5. Organizouse o transporte dos materiais en distintas zonas de 

mecanizado. 
– CA4.6. Instaláronse os elementos de seguridade e alimentación nas 

máquinas e nos equipamentos. 
– CA4.7. Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para 

iniciar as operacións de mecanizado. 
– CA4.8. Aplicáronse as recomendacións de fábrica nos procesos de 

mantemento de máquinas e equipamentos de fabricación. 
– CA4.9. Realizáronse labores de mantemento e limpeza en máquinas e 

equipamentos, utilizando os produtos adecuados. 
– CA4.10. Mantívose a área de traballo limpa e en orde. 
– CA4.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 

equipo, cando así se establecera. 
– CA4.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA4.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA4.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

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

RA5. Obtén pezas realizando operacións de mecanizado, e verifica a 
calidade do produto. 

– CA5.1. Comprobouse o estado das ferramentas, e os axustes das 
máquinas e dos equipamentos de protección. 

– CA5.2. Seleccionáronse as ferramentas e as máquinas en función das 
operacións de mecanizado que se vaian realizar. 
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– CA5.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual 
adecuados ás operacións de mecanizado que se vaian realizar. 

– CA5.4. Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e a 
técnica de utilización. 

– CA5.5. Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e 
comprobáronse as medidas de seguridade. 

– CA5.6. Realizouse a posta en marcha da máquina secuenciando o 
protocolo establecido. 

– CA5.7. Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, 
etc.). 

– CA5.8. Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades 
de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.). 

– CA5.9. Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o 
mínimo posible. 

– CA5.10. Verificouse a calidade do produto elaborado, realizando as 
comprobacións requiridas, e aplicáronse, de ser o caso, as medidas 
correctoras establecidas. 

– CA5.11. Comprobouse que a ergonomía adoptada sexa a adecuada para 
evitar lesións ou doenzas. 

– CA5.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA5.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA5.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

– CA5.15. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
       – CA5.16. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización  
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          das actividades 

RA6. Compón conxuntos de carpintaría e amoblamento 
interpretando documentación técnica, montando subconxuntos 
e axustando os seus elementos. 

– CA6.1. Dispuxéronse os elementos de carpintaría e amoblamento 
respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na 
documentación técnica. 

– CA6.2. Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a 
composición. 

– CA6.3. Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos 
utensilios adecuados. 

– CA6.4. Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e á 
presión necesaria, realizando as comprobacións de arqueamento e 
escuadras en conxuntos. 

– CA6.5. Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as 
ferraxes adecuadas. 

– CA6.6. Ensambláronse os elementos de carpintaría e amoblamento 
respectando a secuencia sinalada na documentación técnica. 

– CA6.7. Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados 
funcionen correctamente. 

– CA6.8. Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes 
cumpran as marxes de tolerancia admisibles. 

– CA6.9. Cubriuse o formulario de control de calidade. 
– CA6.10. Prestouse especial atención á seguridade durante as fases do 

proceso de ensamblaxe. 
– 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 
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e a limpeza establecidas. 
– CA6.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación técnica. 

       – CA6.15. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

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. 

– 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 no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas. 

– CA7.6. Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 
diferentes áreas e situacións de traballo. 

– CA7.7. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e de residuos 
xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 

– CA7.8. Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de 
prevención, de seguridade e de protección ambiental. 

– 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. 

– CA7.10. Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental 
requiridas no desenvolvemento das actividades. 

– CA7.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
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equipo, cando así se establecera. 
– CA7.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA7.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA7.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

       – CA7.15. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización    
das actividades. 

RA1. Aplica produtos de tintura e de acabamento con medios 
manuais e mecánicos, e verifica que o resultado obtido se 
corresponda co demandado. 

– CA1.1. Realizouse a preparación de superficies para a aplicación dos 
acabamentos. 

– CA1.2. Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade e 
proporcionalidade especificada na ficha do produto. 

– CA1.3. Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa 
viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación. 

– CA1.4. Preparáronse produtos na cantidade adecuada á superficie que 
se aplique e ao lugar a onde vaian ir destinados. 

– CA1.5. Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas e 
respectando as normas de saúde laboral. 

– CA1.6. Comprobouse que as superficies de aplicación estean en 
condicións para a aplicación. 

– CA1.7. Realizáronse acabamentos protectores e decorativos sobre 
superficies de madeira e derivados, con medios manuais e mecánicos. 

– CA1.8. Analizouse a conveniencia de usar produtos respectuosos co 
ambiente. 

– CA1.9. Aplicáronse os produtos de acabamento segundo as 
especificacións do proxecto. 

– CA1.10. Realizouse a aplicación con utensilios e equipamentos de 
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aplicación manuais e mecánicos, de xeito que se obteña o resultado 
esperado. 

– CA1.11. Realizouse a aplicación axustándose á xeometría das pezas. 
– CA1.12. Reguláronse os parámetros das máquinas segundo as 

características do soporte e o material aplicado. 
– CA1.13. Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais 

adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos. 
– CA1.14. Realizáronse labores de limpeza en utensilios e equipamentos 

de aplicación de acabamentos, utilizando os produtos adecuados. 
– CA1.15. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e 

residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 
– CA1.16. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 

equipo, cando así se establecera. 
– CA1.17. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA1.18. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA1.19. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

       – CA1.20. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

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. 

– CA2.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
aplicación de técnicas operativas no sector. 

– CA2.2. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
– CA2.3. Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade 

persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución 
dos traballos específicos. 

– CA2.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes 
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na execución dos traballos específicos. 
– CA2.5. Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos 

seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas. 
– CA2.6. Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 

diferentes áreas e situacións de traballo. 
– CA2.7. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e 

residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 
– CA2.8. Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de 

prevención, de seguridade e de protección ambiental. 
– 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. 

– CA2.10. Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental 
requiridas no desenvolvemento das actividades. 

– CA2.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA2.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA2.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
- Os traballos propostos ao longo do terceiro trimestre debido ao 

confinamento, COVID 19. Consisten en actividades de  reforzo, 
repaso (1º e 2º trimestre),  e  ampliación de contidos (3º trimestre), 
considerándose que neste módulo práctico todas as actividades de 
ensino-aprendizaxe teñen carácter global e continuo. 

- Todas as actividades están destinadas a todo o alumnado.  

Instrumentos: 
 
- Traballos de reforzo, repaso e ampliación entregados polos alumnos 

nos prazos establecidos (según disponibilidade).  
- Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. O número de traballos será variable dependendo do 
nivel de resposta  e comprensión. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
     
      Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de 

avaliación do segundo trimestre foron realizadas. A partires deste 
momento existen dous tipos de alumnado:  

 
- Alumnado con avaliacións pendentes:  
- Actividades de recuperación: Presentación de todos das actividades 

e traballos teóricos propostos do 1º e 2º trimestre  
- A nota será o resultado de avaliar os traballos pendentes mantendo 

a porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media 
ponderada destes trimestres. 

- Como é un módulo práctico, as actividades realizadas durante o 3º 
trimestre  complementarán como máximo 1 punto a nota media da 
1ª e 2ª avaliación, segundo este criterio: 

- - 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 
puntos. 

- - 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 
actividades de avaliación trimestrais. 
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- puntos. 
- Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- - Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- - Complementación da cualificación da media aritmética da primeira 

e segunda avaliación, como máximo en 1 punto: 
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos. 
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos 

esixibles: 
                 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. 
                 Mecanizado con ferramentas manuais e máquinas convencionais. 
                 Composición de conxuntos de carpintaría. 

Criterios de cualificación: 
      Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos. 
      Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos. 
      A nota será a media aritmética dos traballos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
     Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 

avaliación, debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos 
prazos establecidos. 

Instrumentos: 
     Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 

alumnado  na  plataforma compartida Google DRIVE carpeta FABRICACIÓN 2019-
2020 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O material de estudo está a disposición do alumnado na  plataforma Google DRIVE.   carpeta  
FABRICACIÓN  2019-2020 

 Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar. 

 O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 

 explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións. 

 Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 

 correo corporativo jjav@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 

 na plataforma Drive jorginhoblanquitas@gmail.com.  

 O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 

 formato papel. 

Materiais e recursos 
Carpetas de Diapositivas, clasificadas, de distintas unidades didácticas, e exercicios guiados 
para súa resolución. Este é o formato empregado dende o  primeiro trimestre do curso. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse, google drive, correo electrónico, wasap e 
comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020                                                                               
CICLO SUPERIOR  DESEÑO E AMOBLAMENTO 
MÓDULO: FABRICACION DE CARPINTERIA E MOBLE 
DEPARTAMENTO: MADEIRA MOBLE E CORTIZA 
DATA:9/5/2020 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 

RA1. Identifica os sistemas de ensamblaxe e unión, relacionando as 
súas prestacións co resultado estético e funcional que se queira 
obter. 

– CA1.1. Identificáronse os principais tipos de ensamblaxes e unións 
utilizados en carpintaría e moble. 

– CA1.2. Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas 
aplicacións. 

– CA1.3. Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do 
tipo de ensamblaxe ou unión. 

– CA1.4. Seleccionouse o material para empregar en función das 
características mecánicas e estéticas da solución construtiva elixida. 

– CA1.5. Propuxéronse solucións construtivas alternativas á ensamblaxe 
ou a unión. 

– CA1.6. Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe 
ou da unión, relacionando as posibles solucións. 

– 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. 
 

RA2. Selecciona materiais para a fabricación de carpintaría e 
mobles, e xustifica a súa elección en función das características 
do produto. 

– CA2.1. Identificouse o material atendendo ás características técnicas 
establecidas na documentación gráfica. 

– CA2.2. Controlouse o grao de humidade da madeira. 
– CA2.3. Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o 
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caso, que estes permitan a súa utilización. 
– CA2.4. Corrixíronse os posibles defectos do material en función do 

resultado que se pretenda obter. 
– CA2.5. Comprobouse que as dimensións das pezas se correspondan coas 

listaxes de materiais. 
– CA2.6. Optimizouse o consumo de material en función das dimensións 

comerciais dos materiais que se vaian mecanizar. 
– CA2.7. Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que se 

pretendan desenvolver, mediante a interpretación da documentación 
técnica. 

– CA2.8. Seleccionouse o material base de acordo coas características dos 
patróns que se vaian realizar. 

– 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.). 

– CA2.10. Identificáronse os tipos de adhesivos usados en carpintaría e 
moble. 

– CA2.11. Identificáronse os riscos de manipulación en función do 
material que se pretenda mecanizar e do mecanizado que se vaia 
realizar. 

– CA2.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA2.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA2.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

– CA2.15. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
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     – CA2.16. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

RA3. Realiza operacións de marcaxe interpretando documentación 
gráfica e aplicando técnicas de medición e trazado. 

– CA3.1. Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se pretenda 
obter, a partir da documentación técnica. 

– CA3.2. Elaboráronse patróns para pezas curvas ou pezas sen escuadría 
perfecta. 

– CA3.3. Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en 
función do traballo que se vaia realizar. 

– CA3.4. Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas 
características (disposición no conxunto, caras visibles, defectos, etc.). 

– CA3.5. Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado 
(posición e emparellamento, etc.). 

– CA3.6. Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se 
correspondan coa documentación técnica. 

– CA3.7. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, 
cando así se establecera. 

– CA3.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA3.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 
a limpeza establecidas. 

– CA3.10. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
      – CA3.11. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización   
das actividades 

RA4. Prepara máquinas portátiles e convencionais para a 
fabricación de elementos de madeira e derivados, realizando 
operacións de posta a punto e mantemento. 

– CA4.1. Equipáronse as máquinas coas ferramentas de corte segundo 
perfís e exixencias de mecanizado. 

– CA4.2. Identificouse a maquinaria (portátil e convencional) empregada 
en carpintaría e moble. 
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– CA4.3. Caracterizáronse os compoñentes das máquinas describindo a 
súa función. 

– CA4.4. Reguláronse parámetros de posta a punto das máquinas. 
– CA4.5. Organizouse o transporte dos materiais en distintas zonas de 

mecanizado. 
– CA4.6. Instaláronse os elementos de seguridade e alimentación nas 

máquinas e nos equipamentos. 
– CA4.7. Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para 

iniciar as operacións de mecanizado. 
– CA4.8. Aplicáronse as recomendacións de fábrica nos procesos de 

mantemento de máquinas e equipamentos de fabricación. 
– CA4.9. Realizáronse labores de mantemento e limpeza en máquinas e 

equipamentos, utilizando os produtos adecuados. 
– CA4.10. Mantívose a área de traballo limpa e en orde. 
– CA4.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 

equipo, cando así se establecera. 
– CA4.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA4.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA4.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

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

RA5. Obtén pezas realizando operacións de mecanizado, e verifica a 
calidade do produto. 

– CA5.1. Comprobouse o estado das ferramentas, e os axustes das 
máquinas e dos equipamentos de protección. 

– CA5.2. Seleccionáronse as ferramentas e as máquinas en función das 
operacións de mecanizado que se vaian realizar. 
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– CA5.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual 
adecuados ás operacións de mecanizado que se vaian realizar. 

– CA5.4. Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e a 
técnica de utilización. 

– CA5.5. Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e 
comprobáronse as medidas de seguridade. 

– CA5.6. Realizouse a posta en marcha da máquina secuenciando o 
protocolo establecido. 

– CA5.7. Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, helicoidais, 
etc.). 

– CA5.8. Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades 
de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.). 

– CA5.9. Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o 
mínimo posible. 

– CA5.10. Verificouse a calidade do produto elaborado, realizando as 
comprobacións requiridas, e aplicáronse, de ser o caso, as medidas 
correctoras establecidas. 

– CA5.11. Comprobouse que a ergonomía adoptada sexa a adecuada para 
evitar lesións ou doenzas. 

– CA5.12. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA5.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA5.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

– CA5.15. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 
       – CA5.16. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización  
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          das actividades 

RA6. Compón conxuntos de carpintaría e amoblamento 
interpretando documentación técnica, montando subconxuntos 
e axustando os seus elementos. 

– CA6.1. Dispuxéronse os elementos de carpintaría e amoblamento 
respectando a secuencia de montaxe e instalación sinalada na 
documentación técnica. 

– CA6.2. Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a 
composición. 

– CA6.3. Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos 
utensilios adecuados. 

– CA6.4. Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e á 
presión necesaria, realizando as comprobacións de arqueamento e 
escuadras en conxuntos. 

– CA6.5. Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as 
ferraxes adecuadas. 

– CA6.6. Ensambláronse os elementos de carpintaría e amoblamento 
respectando a secuencia sinalada na documentación técnica. 

– CA6.7. Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados 
funcionen correctamente. 

– CA6.8. Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes 
cumpran as marxes de tolerancia admisibles. 

– CA6.9. Cubriuse o formulario de control de calidade. 
– CA6.10. Prestouse especial atención á seguridade durante as fases do 

proceso de ensamblaxe. 
– 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 
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e a limpeza establecidas. 
– CA6.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación técnica. 

       – CA6.15. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

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. 

– 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 no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas. 

– CA7.6. Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 
diferentes áreas e situacións de traballo. 

– CA7.7. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e de residuos 
xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 

– CA7.8. Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de 
prevención, de seguridade e de protección ambiental. 

– 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. 

– CA7.10. Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental 
requiridas no desenvolvemento das actividades. 

– CA7.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
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equipo, cando así se establecera. 
– CA7.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA7.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA7.14. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

       – CA7.15. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización    
das actividades. 

RA1. Aplica produtos de tintura e de acabamento con medios 
manuais e mecánicos, e verifica que o resultado obtido se 
corresponda co demandado. 

– CA1.1. Realizouse a preparación de superficies para a aplicación dos 
acabamentos. 

– CA1.2. Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade e 
proporcionalidade especificada na ficha do produto. 

– CA1.3. Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa 
viscosidade adecuada ao equipamento de aplicación. 

– CA1.4. Preparáronse produtos na cantidade adecuada á superficie que 
se aplique e ao lugar a onde vaian ir destinados. 

– CA1.5. Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas e 
respectando as normas de saúde laboral. 

– CA1.6. Comprobouse que as superficies de aplicación estean en 
condicións para a aplicación. 

– CA1.7. Realizáronse acabamentos protectores e decorativos sobre 
superficies de madeira e derivados, con medios manuais e mecánicos. 

– CA1.8. Analizouse a conveniencia de usar produtos respectuosos co 
ambiente. 

– CA1.9. Aplicáronse os produtos de acabamento segundo as 
especificacións do proxecto. 

– CA1.10. Realizouse a aplicación con utensilios e equipamentos de 
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aplicación manuais e mecánicos, de xeito que se obteña o resultado 
esperado. 

– CA1.11. Realizouse a aplicación axustándose á xeometría das pezas. 
– CA1.12. Reguláronse os parámetros das máquinas segundo as 

características do soporte e o material aplicado. 
– CA1.13. Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais 

adecuadas, segundo as especificacións técnicas dos produtos. 
– CA1.14. Realizáronse labores de limpeza en utensilios e equipamentos 

de aplicación de acabamentos, utilizando os produtos adecuados. 
– CA1.15. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e 

residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 
– CA1.16. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 

equipo, cando así se establecera. 
– CA1.17. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

tarefas realizadas. 
– CA1.18. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 

e a limpeza establecidas. 
– CA1.19. Aplicáronse normas de presentación de documentación. 

       – CA1.20. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización 
das actividades. 

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. 

– CA2.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
aplicación de técnicas operativas no sector. 

– CA2.2. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
– CA2.3. Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade 

persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución 
dos traballos específicos. 

– CA2.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes 
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na execución dos traballos específicos. 
– CA2.5. Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos 

seguros no mecanizado de pezas con máquinas e ferramentas. 
– CA2.6. Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 

diferentes áreas e situacións de traballo. 
– CA2.7. Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes, envases e 

residuos xerados, segundo a normativa de protección ambiental. 
– CA2.8. Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de 

prevención, de seguridade e de protección ambiental. 
– 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. 

– CA2.10. Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental 
requiridas no desenvolvemento das actividades. 

– CA2.11. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en 
equipo, cando así se establecera. 

– CA2.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
tarefas realizadas. 

– CA2.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde 
e a limpeza establecidas. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
- Os traballos propostos ao longo do terceiro trimestre debido ao 

confinamento, COVID 19. Consisten en actividades de  reforzo, 
repaso (1º e 2º trimestre),  e  ampliación de contidos (3º trimestre), 
considerándose que neste módulo práctico todas as actividades de 
ensino-aprendizaxe teñen carácter global e continuo. 

- Todas as actividades están destinadas a todo o alumnado.  

Instrumentos: 
 
- Traballos de reforzo, repaso e ampliación entregados polos alumnos 

nos prazos establecidos (según disponibilidade).  
- Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. O número de traballos será variable dependendo do 
nivel de resposta  e comprensión. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
     
      Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de 

avaliación do segundo trimestre foron realizadas. A partires deste 
momento existen dous tipos de alumnado:  

 
- Alumnado con avaliacións pendentes:  
- Actividades de recuperación: Presentación de todos das actividades 

e traballos teóricos propostos do 1º e 2º trimestre  
- A nota será o resultado de avaliar os traballos pendentes mantendo 

a porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media 
ponderada destes trimestres. 

- Como é un módulo práctico, as actividades realizadas durante o 3º 
trimestre  complementarán como máximo 1 punto a nota media da 
1ª e 2ª avaliación, segundo este criterio: 

- - 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 
puntos. 

- - 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 
actividades de avaliación trimestrais. 
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- puntos. 
- Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- - Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- - Complementación da cualificación da media aritmética da primeira 

e segunda avaliación, como máximo en 1 punto: 
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos. 
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos 

esixibles: 
                 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. 
                 Mecanizado con ferramentas manuais e máquinas convencionais. 
                 Composición de conxuntos de carpintaría. 

Criterios de cualificación: 
      Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos. 
      Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos. 
      A nota será a media aritmética dos traballos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
     Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 

avaliación, debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos 
prazos establecidos. 

Instrumentos: 
     Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 

alumnado  na  plataforma compartida Google DRIVE carpeta FABRICACIÓN 2019-
2020 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O material de estudo está a disposición do alumnado na  plataforma Google DRIVE.   carpeta  
FABRICACIÓN  2019-2020 

 Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar. 

 O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 

 explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións. 

 Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 

 correo corporativo jjav@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 

 na plataforma Drive jorginhoblanquitas@gmail.com.  

 O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 

 formato papel. 

Materiais e recursos 
Carpetas de Diapositivas, clasificadas, de distintas unidades didácticas, e exercicios guiados 
para súa resolución. Este é o formato empregado dende o  primeiro trimestre do curso. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 15 DE 16 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 
 

 

 

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse, google drive, correo electrónico, wasap e 
comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Atendendo ao que se recolle no punto d) da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais 
no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas 
de réxime especial; isto é: 

d. Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrar 
a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo cunha 
duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas), correspondentes á suma da duración 
prevista para eses módulos nos reais decretos de cada título. Neste módulo integraranse os 
resultados de aprendizaxe e os criterios de realización do módulo de FCT, e os resultados de 
aprendizaxe e os criterios de avaliación do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo 
de cada título.  
 

Tendo en conta o anterior elabórase a programación didáctica dun módulo que denominaremos: 
Módulo de FCT e de Proxecto. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MÓDULO DE FCT E DE PROXECTO 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación dos módulos de FCT e Proxecto en Deseño e Amoblamento. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1.FCT.- Identifica a estrutura e a organización da empresa en 
relación co tipo de servizo que presta. 

CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de 
cada área.  
CA1.2 Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais 
tipo existentes no sector. 

RA2.FCT.- Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa 
actividade profesional de acordo coas características do posto de 
traballo e cos procedementos establecidos na empresa. 
 

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os 
aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación 
na actividade profesional. 
CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, e interpretou e cumpriu as 
instrucións recibidas. 
CA2.7. Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa 
responsable en cada situación e cos membros do seu equipo, mantendo un 
trato fluído e correcto. 
CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias 
salientables. 
CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos. 

RA3.FCT.- Obtén información para o desenvolvemento de proxectos de 
fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, 
analizando documentación técnica e realizando os bosquexos para 
colocar, configurar e caracterizar os elementos significativos. 

CA3.1. Seleccionáronse os datos previos referentes ás condicións técnicas, 
legais e económicas do proxecto de instalación e amoblamento que se vaia 
desenvolver. 
CA3.2. Analizáronse os requisitos de fabricación e instalación que vaian 
afectar o desenvolvemento do proxecto.  
CA3.3. Consideráronse as variables de fabricación ou instalación e 
elaborouse o programa de necesidades. 
CA3.4. Realizáronse esbozos a partir dos datos extraídos da información. 
CA3.5. Formuláronse solucións construtivas en función das posibilidades de 
fabricación ou instalación.  
CA3.6. Realizáronse bosquexos que caracterizan os elementos ou as fases 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: MÓDULO DE FCT E DE PROXECTO 
2º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 

de montaxe máis significativos. 

RA4.FCT.- Desenvolve proxectos de carpintaría e moble, con proposta 
de solucións, e elabora a documentación gráfica e escrita. 

CA4.1. Analizouse o traballo que se pretenda realizar, en relación co ámbito 
profesional. 
CA4.3. Xustificouse a solución adoptada canto a solucións construtivas, 
espazos, instalacións, accesorios, acabamentos, seguridade, etc. 
CA4.4. Redactouse a documentación escrita do proxecto de fabricación ou 
instalación de carpintaría e moble: memoria, pregos de condicións, materiais, 
medidas, acabamentos, orzamentos e demais estudos requiridos.  
CA4.5. Representáronse planos respectando as normas de representación, 
utilizando programas de deseño asistido por computador. 

RA5.FCT.- Prepara e pon a punto as máquinas, os equipamentos, os 
utensilios e as ferramentas que interveñen no proceso de fabricación 
automatizada, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. 

CA5.3. Realizouse a simulación gráfica ou en baleiro dos programas. 

CA5.4. Realizáronse os axustes dos programas para corrixir as desviacións 
na produción e mellorar a calidade do produto.  

CA5.5. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios en función das 
características do mecanizado.  
CA5.6. Comprobouse a xeometría de corte e as dimensións de referencia das 
ferramentas. 

RA6.FCT.- Aplica as normas de seguridade e saúde laboral, e de 
protección ambiental. 

CA6.1. Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado 
cumprimento relacionadas coa normativa legal e as específicas da propia 
empresa. 
CA6.2. Recoñecéronse os comportamentos e as aptitudes susceptibles de 
producir problemas hixiénico-sanitarios ou de seguridade. 
CA6.2. Recoñecéronse os comportamentos e as aptitudes susceptibles de 
producir problemas hixiénico-sanitarios ou de seguridade. 

RA7.FCT.- Xestiona a documentación de proxectos e instalacións de 
carpintaría e amoblamento, reproducíndoa e arquivándoa conforme 
criterios de calidade establecidos. 

CA7.1. Identificáronse os procedementos de xestión documental da empresa 
implicados no seu traballo.  

CA7.2. Relacionouse a documentación que cumpra xestionar cos controis a 
que estará sometida. 
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CA7.3. Reproduciuse a documentación coa calidade requirida. 
CA7.4. Ordenouse convenientemente cada documento do proxecto 
empregando un sistema de codificación adecuado. 

RA1.P.- Identifica necesidades do sector produtivo en relación con 
proxectos tipo que as poidan satisfacer. 

CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características 
organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrecen. 
CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas. 
CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás 
demandas previstas. 
CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto. 
CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do 
proxecto. 

RA2.P.- Deseña proxectos relacionados coas competencias 
expresadas no título, onde inclúe e desenvolve as fases que o 
compoñen. 

CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 
proxecto. 
CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o 
seu contido. 
CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu 
alcance. 
CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o 
proxecto. 
CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente. 
CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu 
deseño. 

RA3.P.- Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para 
o que determina o plan de intervención e a documentación asociada. 

CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das 
necesidades de posta en práctica. 
CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o 
plan de prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos 
necesarios. 
CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en 
práctica ou execución. 

RA4.P.- Define os procedementos para o seguimento e o control na CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 
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execución do proxecto, e xustifica a selección das variables e dos 
instrumentos empregados. 

 

intervencións. 
CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación 
das actividades e do proxecto. 
CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das 
persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos. 
 

RA5.P.- Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o 
procedemento seguido. 

CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto. 
CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades 
das empresas do sector. 
CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no 
proceso de deseño. 
CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do 
proxecto. 
CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do 
proxecto. 
CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na 
execución do proxecto. 
CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas 
necesidades do sector produtivo. 
CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Realización dun proxecto de carpintería e moble segundo os criterios establecidos 
na programación do módulo “Proxecto en Deseño e Amoblamento. 
Este deberá de contar  con todos os documentos gráficos e escritos, orzamentos 
e anexos mínimos necesarios para a definición completa do suposto plantexado. 
 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

Cualificación 
final 

O proxecto calificarase de 1 a 10 puntos con aproximación de centésimas (media de 
todas as preguntas calificadas sobre 10). 
A nota (A) será a media aritmética das calificacións parciais por apartados. A nota mínima 
para aprobar será de cinco puntos. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Plantéxanse actividades de videotitoría sobre dubidas e seguimento do 
proxecto por parte do profesorado de 2 CS de Deseño e Amoblamento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se detctou alumnado con problemas de conectividade, polo que todo o 
material está a disposición do alumnado na aula virtual  da plataforma  
Google Classroom “ Titoría 2º CS Deseño e Amoblamento”, apartado de 
“Proxecto integrado” 

Materiais e recursos 

Apuntes, videos, artigos e manuais. As videotirorias colectivas leváronse 
acabo mediante clase online creada o 23 de abril; estas foron 
complementadas con conferencias online de profesionais da industria da 
madeira e o moble. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Atendendo ao que se recolle no punto d) da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais 
no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas 
de réxime especial; isto é: 

d. Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrar 
a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo cunha 
duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas), correspondentes á suma da duración 
prevista para eses módulos nos reais decretos de cada título. Neste módulo integraranse os 
resultados de aprendizaxe e os criterios de realización do módulo de FCT, e os resultados de 
aprendizaxe e os criterios de avaliación do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo 
de cada título.  
 

Tendo en conta o anterior elabórase a programación didáctica dun módulo que denominaremos: 
Módulo de FCT e de Proxecto. 

 
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: MÓDULO DE FCT E DE PROXECTO 
2º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MÓDULO DE FCT E DE PROXECTO 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación dos módulos de FCT e Proxecto en Deseño e Amoblamento. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1.FCT.- Identifica a estrutura e a organización da empresa en 
relación co tipo de servizo que presta. 

CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de 
cada área.  
CA1.2 Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais 
tipo existentes no sector. 

RA2.FCT.- Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa 
actividade profesional de acordo coas características do posto de 
traballo e cos procedementos establecidos na empresa. 
 

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os 
aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación 
na actividade profesional. 
CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, e interpretou e cumpriu as 
instrucións recibidas. 
CA2.7. Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa 
responsable en cada situación e cos membros do seu equipo, mantendo un 
trato fluído e correcto. 
CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias 
salientables. 
CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e dos procedementos. 

RA3.FCT.- Obtén información para o desenvolvemento de proxectos de 
fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble, 
analizando documentación técnica e realizando os bosquexos para 
colocar, configurar e caracterizar os elementos significativos. 

CA3.1. Seleccionáronse os datos previos referentes ás condicións técnicas, 
legais e económicas do proxecto de instalación e amoblamento que se vaia 
desenvolver. 
CA3.2. Analizáronse os requisitos de fabricación e instalación que vaian 
afectar o desenvolvemento do proxecto.  
CA3.3. Consideráronse as variables de fabricación ou instalación e 
elaborouse o programa de necesidades. 
CA3.4. Realizáronse esbozos a partir dos datos extraídos da información. 
CA3.5. Formuláronse solucións construtivas en función das posibilidades de 
fabricación ou instalación.  
CA3.6. Realizáronse bosquexos que caracterizan os elementos ou as fases 
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de montaxe máis significativos. 

RA4.FCT.- Desenvolve proxectos de carpintaría e moble, con proposta 
de solucións, e elabora a documentación gráfica e escrita. 

CA4.1. Analizouse o traballo que se pretenda realizar, en relación co ámbito 
profesional. 
CA4.3. Xustificouse a solución adoptada canto a solucións construtivas, 
espazos, instalacións, accesorios, acabamentos, seguridade, etc. 
CA4.4. Redactouse a documentación escrita do proxecto de fabricación ou 
instalación de carpintaría e moble: memoria, pregos de condicións, materiais, 
medidas, acabamentos, orzamentos e demais estudos requiridos.  
CA4.5. Representáronse planos respectando as normas de representación, 
utilizando programas de deseño asistido por computador. 

RA5.FCT.- Prepara e pon a punto as máquinas, os equipamentos, os 
utensilios e as ferramentas que interveñen no proceso de fabricación 
automatizada, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos. 

CA5.3. Realizouse a simulación gráfica ou en baleiro dos programas. 

CA5.4. Realizáronse os axustes dos programas para corrixir as desviacións 
na produción e mellorar a calidade do produto.  

CA5.5. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios en función das 
características do mecanizado.  
CA5.6. Comprobouse a xeometría de corte e as dimensións de referencia das 
ferramentas. 

RA6.FCT.- Aplica as normas de seguridade e saúde laboral, e de 
protección ambiental. 

CA6.1. Recoñecéronse as normas hixiénico-sanitarias de obrigado 
cumprimento relacionadas coa normativa legal e as específicas da propia 
empresa. 
CA6.2. Recoñecéronse os comportamentos e as aptitudes susceptibles de 
producir problemas hixiénico-sanitarios ou de seguridade. 
CA6.2. Recoñecéronse os comportamentos e as aptitudes susceptibles de 
producir problemas hixiénico-sanitarios ou de seguridade. 

RA7.FCT.- Xestiona a documentación de proxectos e instalacións de 
carpintaría e amoblamento, reproducíndoa e arquivándoa conforme 
criterios de calidade establecidos. 

CA7.1. Identificáronse os procedementos de xestión documental da empresa 
implicados no seu traballo.  

CA7.2. Relacionouse a documentación que cumpra xestionar cos controis a 
que estará sometida. 
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CA7.3. Reproduciuse a documentación coa calidade requirida. 
CA7.4. Ordenouse convenientemente cada documento do proxecto 
empregando un sistema de codificación adecuado. 

RA1.P.- Identifica necesidades do sector produtivo en relación con 
proxectos tipo que as poidan satisfacer. 

CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características 
organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrecen. 
CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas. 
CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás 
demandas previstas. 
CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto. 
CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do 
proxecto. 

RA2.P.- Deseña proxectos relacionados coas competencias 
expresadas no título, onde inclúe e desenvolve as fases que o 
compoñen. 

CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 
proxecto. 
CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o 
seu contido. 
CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu 
alcance. 
CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o 
proxecto. 
CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente. 
CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu 
deseño. 

RA3.P.- Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para 
o que determina o plan de intervención e a documentación asociada. 

CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das 
necesidades de posta en práctica. 
CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o 
plan de prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos 
necesarios. 
CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en 
práctica ou execución. 

RA4.P.- Define os procedementos para o seguimento e o control na CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou 
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execución do proxecto, e xustifica a selección das variables e dos 
instrumentos empregados. 

 

intervencións. 
CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación 
das actividades e do proxecto. 
CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das 
persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos. 
 

RA5.P.- Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o 
procedemento seguido. 

CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto. 
CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades 
das empresas do sector. 
CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no 
proceso de deseño. 
CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do 
proxecto. 
CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do 
proxecto. 
CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na 
execución do proxecto. 
CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas 
necesidades do sector produtivo. 
CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición. 
 

 



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: MÓDULO DE FCT E DE PROXECTO 
2º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 

 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Realización dun proxecto de carpintería e moble segundo os criterios establecidos 
na programación do módulo “Proxecto en Deseño e Amoblamento. 
Este deberá de contar  con todos os documentos gráficos e escritos, orzamentos 
e anexos mínimos necesarios para a definición completa do suposto plantexado. 
 

Instrumentos: 
Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 

Cualificación 
final 

O proxecto calificarase de 1 a 10 puntos con aproximación de centésimas (media de 
todas as preguntas calificadas sobre 10). 
A nota (A) será a media aritmética das calificacións parciais por apartados. A nota mínima 
para aprobar será de cinco puntos. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Plantéxanse actividades de videotitoría sobre dubidas e seguimento do 
proxecto por parte do profesorado de 2 CS de Deseño e Amoblamento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se detctou alumnado con problemas de conectividade, polo que todo o 
material está a disposición do alumnado na aula virtual  da plataforma  
Google Classroom “ Titoría 2º CS Deseño e Amoblamento”, apartado de 
“Proxecto integrado” 

Materiais e recursos 

Apuntes, videos, artigos e manuais. As videotirorias colectivas leváronse 
acabo mediante clase online creada o 23 de abril; estas foron 
complementadas con conferencias online de profesionais da industria da 
madeira e o moble. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais   

 Código: MP0782_12. 

RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas 

traballadoras e empresarias relacionados coa 

seguridade e a saúde laboral. 

− CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

− CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 

seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

− CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para 

a eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

− CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 

risco laboral grave e inminente. 

− CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 

sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a 

lactación, e de menores. 

− CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da 

carpintaría e o moble, e a súa instalación 

− CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 

materia de prevención de riscos laborais. 

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa − CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a 
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actividade profesional analizando as condicións de 

traballo e os factores de risco máis habituais do 

sector da carpintaría e o moble, e a súa instalación. 

prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico 

en instalación e amoblamento. 

− CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

− CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 

profesional de técnico en instalación e amoblamento. 

− CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de 

traballo das persoas coa titulación de técnico en instalación e amoblamento. 

− CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 

simulado, relacionado co sector de actividade. 

RA3. Participa na elaboración dun plan de 

prevención de riscos e identifica as 

responsabilidades de todos os axentes implicados. 

− CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 

todas as actividades da empresa. 

− CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en 

función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

− CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 

empresa en materia de prevención de riscos. 

− CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de 

riscos laborais. 
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− CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 

inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

− CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da 

empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

− CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo 

relacionado co sector profesional da titulación de técnico en instalación e 

amoblamento. 

− CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou 

mediana empresa do sector de actividade do título. 

RA4. Determina as medidas de prevención e 

protección no contorno laboral da titulación de 

técnico en instalación e amoblamento. 

− CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 

deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas 

consecuencias no caso de materializarse. 

− CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 

diversos tipos.  

− CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 

situacións de risco atopadas. 

− CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

− CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de 
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emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

− CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar 

no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso 

da caixa de urxencias. 

Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego 

Código:MP0782_22. 

RA1. Participa responsablemente en equipos de 

traballo eficientes que contribúan á consecución 

dos obxectivos da organización 

− CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas 

co perfil de técnico en instalación e amoblamento e valoráronse as súas vantaxes 

sobre o traballo individual. 

− CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos 

equipos ineficaces. 

− CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a 

eficacia do equipo de traballo. 

− CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de 

traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

− CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos 

identificados no seo do equipo de traballo. 

− CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo 
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de traballo. 

− CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación 

cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus 

membros. 

RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se 

derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 

− CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de 

aplicación do dereito do traballo. 

− CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións 

laborais. 

− CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

− CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 

medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

− CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

− CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo 

aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional 

relacionado co título de técnico en instalación e amoblamento. 

− CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da 

vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

− CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que 
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o integran. 

− CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

− CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de 

solución. 

− CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de 

organización do traballo. 

RA3. Determina a acción protectora do sistema da 

seguridade social ante as continxencias cubertas, e 

identifica as clases de prestacións 

− CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa 

traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa. 

− CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, 

os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns 

supostos prácticos. 

RA4. Planifica o seu itinerario profesional 

seleccionando alternativas de formación e 

oportunidades de emprego ao longo da vida. 

− CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para 

as persoas coa titulación de técnico en instalación e amoblamento. 

− CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 

emprego. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación, así como actividades de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

− As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

−  En canto as actividades de ampliación, están destinadas a todo o 

alumnado.  

Instrumentos: 

• Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

• Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.  Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,5 

puntos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

− Para aquel alumnado que supere todas as unidades traballadas no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 

− As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.5 

puntos na nota final, sempre e cando esté aprobadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non  

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada 

actividade proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación 

a ter en conta. 

Instrumentos: 

− Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

− O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha 

proba escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter 

unha nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua poderá aprobar o 

módulo coa realización de todas as actividades propostas para recuperar a 
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1ª e 2ª avaliación. De non ser así, terá a posibilidade de superar o módulo 

coa realización dunha proba escrita de toda a materia en xuño. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse do libro de texto, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

• As actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose do libro de texto, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

En cada unha das acividades indícase a unidade de traballo implicada, 

plazo de entrega e criterios de cualificación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

Cada semana faise entrega dunha actividade de recuperación da primeira 

avaliación, outra da segunda avaliación e unha actividade de ampliación. 

Todas elas compártense polo profesorado para todo o alumnado a través de 

cartafoles en drive, notificándollo previamente por correo a todo o grupo. 

Alumnado sen conectividade: 

Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar á rede 

proponse a seguinte metodoloxía. 

Para as tarefas de recuperación:  

No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha proba 

de recuperación teórico-práctica que abordará todos os CA  non superados na 

1ª e 2ª avaliación. 
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Daráselles a opción de entregar as tarefas de ampliación co fin de subir nota. 

Materiais e recursos 

As tarefas a realizar agrúpanse por unidades de traballo en cartafoles que a 

profesora comparte con todo o grupo en drive. 

 Cartafol denominado “1º trimestre”: incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no primeiro 

trimestre do curso. Destinado a aquel alumnado  que non obtivese un 

5 na avaliación correspondente. 

 Cartafol  denominado "2º trimestre": incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no segundo 

trimestre. Destinado a aquel alumnado que non obtivese un 5 na 

avaliación correspondente. 

 Cartafol denominado "3º trimestre": incluirá diferentes actividades de 

ampliación  de contidos. Destinado a todo o alumnado. 

O alumnado ten a súa disposición o libros de texto e apuntes do curso, a 

maiores a profesora  colga material complementario aclarando dúbidas, 

vídeos explicativos... Infórmase por correo electrónico de cada tarefa ou 

material compartido. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 

a través de videoconferencias na plataforma Webex, todos os xoves ás 7:30.  

No caso de que o alumnado ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 

mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 

momento. 

Publicidade  Publicidade a través a páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UNIDAD FORMATIVA 1 

 
 

 
 

RA1 RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados 
coa seguridade e a saúde laboral. 

CA1CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do transporte e mantemento 
de vehículos. 

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde 
das persoas traballadoras. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 
redución dos riscos laborais. 

 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco  
laboral grave e inminente. 

 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos  
contornos de traballo relacionados co perfil profesional  

 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial  
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional 
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben S 50 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias 
no caso de materializarse 

 
 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos S 10 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2  
 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa 
en materia de prevención de riscos 

 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do  
dereito do traballo. 

 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas  
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de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Na 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía telemática. 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación: A cualificación será de 0 a 10 en 
cada unha das tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas. 

 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación e repaso e ampliación:  Uso de probas escritas tipo test e 
exercicios prácticos, con puntuación de 0 a 10 para avaliar as tarefas e actividades 
que recuperen e repasen ou amplien, de aspectos prácticos e teóricos. 
 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non se aplica 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non se aplica 
Ao alumnado con perda do dereito a avaliación continua, se lle aplicarán os criterios de 

avaliación anteriores desta adaptación da programación 
 

  

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Non hai alumnado pendente, pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
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recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota 
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se aplica 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua . 
O alumando con perda da avaliación continua, deberá  entregar todas as 
actividades de recuperación en tempo e en forma seguindo as instrucións, serán 
avaliadas de 0-10 con probas escritas teórico prácticas , correspondentes as súas 
avaliacións con perda,  o alumnado non realiza as tarefas de recuperación de 
cada avaliación en tempo en forma axeitada non aprobará o modulo, os que non 
as entreguen farase proba telemática en jitsi meet en  xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos  teórico-prácticos 
similares aos vistos na aula e actividades de recuperación/repaso. Cada 
alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas, 
os CA’s eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro 
curso. 
 As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. se enviará vía correo electrónico unha tarefa de 
recuperación, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar  

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un 
alumno se conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de 
recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao 
centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da 
proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 
únicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 
probas versarán únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos O material será o manual usado durante o curso  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UNIDAD FORMATIVA 1 

 
 

 
 

RA1 RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados 
coa seguridade e a saúde laboral. 

CA1CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do transporte e mantemento 
de vehículos. 

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde 
das persoas traballadoras. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 
redución dos riscos laborais. 

 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco  
laboral grave e inminente. 

 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos  
contornos de traballo relacionados co perfil profesional  

 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial  
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional 
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben S 50 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias 
no caso de materializarse 

 
 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos S 10 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2  
 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa 
en materia de prevención de riscos 

 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do  
dereito do traballo. 

 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas  
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de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Na 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía telemática. 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación: A cualificación será de 0 a 10 en 
cada unha das tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas. 

 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación e repaso e ampliación:  Uso de probas escritas tipo test e 
exercicios prácticos, con puntuación de 0 a 10 para avaliar as tarefas e actividades 
que recuperen e repasen ou amplien, de aspectos prácticos e teóricos. 
 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non se aplica 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non se aplica 
Ao alumnado con perda do dereito a avaliación continua, se lle aplicarán os criterios de 

avaliación anteriores desta adaptación da programación 
 

  

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Non hai alumnado pendente, pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
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recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota 
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se aplica 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua . 
O alumando con perda da avaliación continua, deberá  entregar todas as 
actividades de recuperación en tempo e en forma seguindo as instrucións, serán 
avaliadas de 0-10 con probas escritas teórico prácticas , correspondentes as súas 
avaliacións con perda,  o alumnado non realiza as tarefas de recuperación de 
cada avaliación en tempo en forma axeitada non aprobará o modulo, os que non 
as entreguen farase proba telemática en jitsi meet en  xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos  teórico-prácticos 
similares aos vistos na aula e actividades de recuperación/repaso. Cada 
alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas, 
os CA’s eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro 
curso. 
 As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. se enviará vía correo electrónico unha tarefa de 
recuperación, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar  

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un 
alumno se conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de 
recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao 
centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da 
proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 
únicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 
probas versarán únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos O material será o manual usado durante o curso  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
 

MP0780: INSTALACIÓN DE CARPINTARÍA 

 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos 

contidos mínimos que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

MP0780_14 Instalación de portas e ventás     

MP0780_24 

MP0780_34 

MP0780_44 

Instalación de vestidores e armarios encaixados 

Colocación de sollados 

Revestimento de paramentos verticais 

    

 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
 

1  Planificación da instalación de portas e ventás. 

 

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. 

CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 3%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 2%. 
 CA1.3 - Realizáronse as medicións e as comprobacións necesarias para 
asegurar a instalación 2% 
CA1.4 - Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra 1%. 
CA1.5 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 2% 
CA1.6 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 2%. 
  CA1.7 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 3%. 
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CA1.8 - Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o 
material que cumpra instalar e a ferramenta 1%. 
CA1.9 - Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela 
prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación 1% 
CA1.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 3%. 
CA1.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera  3%. 
 

RA2 -  Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 
 
 
 
 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 
de instalación estean disponibles 2% 
CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 1%. 
CA2.3 - Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos 2%. 
  CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
1%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 2%. 
CA2.6 - Manipulouse e embalouse correctamente 2%. 
CA2.7 - Planificáronse as necesidades de transporte 1%. 
CA2.8 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA3 -  Instala portas e ventás fixándoas aos paramentos e realizando 
operacións de regulación, axuste e nivelación. 

CA3.1 - Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación 2%. 
CA3.2 - Definíronse as necesidades de persoal 1%. 
CA3.3 - Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, en caso necesario 
1%. 
CA3.4 - Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación 
2%. 
CA3.5 - Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da 
documentación técnica 2%. 
CA3.6 - Instaláronse as portas e as ventás seguindo as especificacións de 
fábrica e o tipo de instalación 3%. 
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CA3.7 - Realizáronse as instalacións complementarias descritas na 
documentación (premedores eléctricos, etc.) 1%. 
CA3.8 - Rematouse a instalación (tapaxuntas, picaportes, etc.) segundo as 
especificacións do proxecto 2%. 
CA3.9 - Instaláronse os elementos móbiles (follas) e reguláronse de acordo 
coas indicacións do proxecto 1%. 
CA3.10 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA3.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA3.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA4 -  Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos 
detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de 
fábrica e en condicións de saúde laboral. 

CA4.1 - Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación 
defectuosa 2%. 
CA4.2 - Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado 
(maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.) 1%. 
CA4.3 - Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función 
do retoque, evitando causar defectos 2%. 
CA4.4 - Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, 
ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación 1%. 
CA4.5 - Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, 
rolete, espátulas, etc.) 1%. 
CA4.6 - Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na 
aplicación de acabamentos 2%. 
CA4.7 - Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado 
de uso 1%. 
CA4.8 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA4.9 - Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes 3%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
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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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 3%. 
CA5.2 - Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación 
2%. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 1% 
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 2%. 
CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 2%. 
CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 1%. 
CA5.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 2%. 
CA5.8 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade  4%. 
CA5.9 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 2%. 
CA5.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA5.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

2   INSTALACIÓN DE PORTAS E VENTÁS 

 

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 

CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 3%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 3%. 
CA1.3 - Realizáronse as medicións e as comprobacións necesarias para 
asegurar a instalación 2%. 
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CA1.4 - Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra 1%. 
CA1.5 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 2%. 
CA1.6 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 1%. 
CA1.7 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 3%. 
CA1.8 - Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o 
material que cumpra instalar e a ferramenta 2%. 
CA1.9 - Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela 
prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación 2%. 
CA1.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA1.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 3%. 
 

RA2 -  Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 
de instalación estean disponibles 2%. 
CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 1%. 
CA2.3 - Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos 4%. 
CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
2%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 1%. 
CA2.6 - Manipulouse e embalouse correctamente 2%. 
CA2.7 - Planificáronse as necesidades de transporte 1%. 
CA2.8 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
 

RA3 -  Instala portas e ventás fixándoas aos paramentos e realizando 
operacións de regulación, axuste e nivelación. 

CA3.1 - Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación 4%. 
CA3.2 - Definíronse as necesidades de persoal 1%. 
CA3.3 - Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, en caso necesario 
1%. 
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CA3.4 - Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación 
1%. 
CA3.5 - Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da 
documentación técnica 2%. 
CA3.6 - Instaláronse as portas e as ventás seguindo as especificacións de 
fábrica e o tipo de instalación 3%. 
CA3.7 - Realizáronse as instalacións complementarias descritas na 
documentación (premedores eléctricos, etc.) 1%. 
CA3.8 - Rematouse a instalación (tapaxuntas, picaportes, etc.) segundo as 
especificacións do proxecto 3%. 
CA3.9 - Instaláronse os elementos móbiles (follas) e reguláronse de acordo 
coas indicacións do proxecto 2%. 
CA3.10 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA3.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA3.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA4 -  Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos 
detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de 
fábrica e en condicións de saúde laboral. 

CA4.1 - Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación 
defectuosa 2%. 
CA4.2 - Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado 
(maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.) 1%. 
CA4.3 - Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función 
do retoque, evitando causar defectos 2%. 
CA4.4 - Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, 
ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación 1%. 
CA4.5 - Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, 
rolete, espátulas, etc.) 1%. 
CA4.6 - Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na 
aplicación de acabamentos 2%. 
CA4.7 - Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado 
de uso 1%. 
CA4.8 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
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CA4.9 - Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes 2%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 2%. 
CA5.2 - Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación 
1%. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 2% 
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 2%. 
CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 1%. 
CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 2%. 
CA5.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 2%. 
CA5.8 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 3%. 
CA5.9 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 2%. 
CA5.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA5.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
 

 
3     Planificación da instalación de vestidores e armarios encaixados 
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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. 

CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 3%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 3%. 
CA1.3 - Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para 
asegurar a instalación 2%. 
CA1.4 - Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra 1%. 
CA1.5 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 2%. 
CA1.6 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 2%. 
CA1.7 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 2%. 
CA1.8 - Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o 
material que se vaia instalar e a ferramenta 1%. 
CA1.9 - Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, 
prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación 2%. 
CA1.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA1.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA2 -  Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 
de instalación estean disponibles 3%. 
CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 1%. 
CA2.3 - Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos 2%. 
CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
4%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 2%. 
CA2.6 - Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente 1%. 
CA2.7 - Planificáronse as necesidades de transporte 1%. 
CA2.8 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
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RA3 -  Instala vestidores e armarios encaixados fixando compoñentes e 
regulando ferraxes. 

CA3.1 - Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ocos e os niveis 
de chan e paredes 3%. 
CA3.2 - Recibíronse todos os compoñentes que haxa que instalar 3%. 
CA3.3 - Definíronse as necesidades de persoal 1%. 
CA3.4 - Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario 
1%. 
CA3.5 - Determináronse as fases de montaxe en función da instalación 2%. 
CA3.6 - Panelouse a parede soporte segundo requira a composición 2%. 
CA3.7 - Instaláronse e niveláronse os elementos estruturais e os módulos na 
orde establecida 2%. 
CA3.8 - Axustáronse os elementos móbiles (accesorios, e frontes de portas e 
caixóns) 1%. 
CA3.9 - Instaláronse as ferraxes (gravateiros, zapateiros e colgadoiros 
abatibles, etc.) e comprobouse o seu funcionamento 2%. 
CA3.10 - Realizáronse as instalacións complementarias descritas na 
documentación (premedores eléctricos, rexistros luz e auga etc.) 1%. 
CA3.11 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA3.12 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA3.13 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA4 -  Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos 
detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de 
fábrica e en condicións de saúde laboral. 

CA4.1 - Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación 
defectuosa 2%. 
CA4.2 - Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado 
(maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.) 1%. 
CA4.3 - Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función 
do retoque, evitando causar defectos 2%. 
CA4.4 - Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, 
ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación 1%. 
CA4.5 - Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, 
rolete, espátulas, etc.) 1%. 
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CA4.6 - Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na 
aplicación de acabamentos 2%. 
CA4.7 - Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado 
de uso 1%. 
CA4.8 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA4.9 - Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes 2%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 

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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 2%. 
CA5.2 - Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación 
2%. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 1% 
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 3%. 
CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 2%. 
CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 3%. 
CA5.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 2%. 
CA5.8 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 2%. 
CA5.9 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 1%. 
CA5.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA5.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
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4    Instalación de vestidores e armarios encaixados 

 

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. 

CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 3%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 3%. 
CA1.3 - Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para 
asegurar a instalación 2%. 
CA1.4 - Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra 1%. 
CA1.5 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 2%. 
CA1.6 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 1%. 
CA1.7 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 2%. 
CA1.8 - Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o 
material que se vaia instalar e a ferramenta 2%. 
CA1.9 - Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, 
prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación 3%. 
CA1.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA1.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA2 -  Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 
de instalación estean disponibles 2%. 
CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 1%. 
CA2.3 - Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos 2%. 
CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
2%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 3%. 
CA2.6 - Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente 2%. 
CA2.7 - Planificáronse as necesidades de transporte 1%. 
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CA2.8 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA3 -  Instala vestidores e armarios encaixados fixando compoñentes e 
regulando ferraxes. 

CA3.1 - Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ocos e os niveis 
de chan e paredes 2%. 
CA3.2 - Recibíronse todos os compoñentes que haxa que instalar 2%. 
CA3.3 - Definíronse as necesidades de persoal 2%. 
CA3.4 - Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario 
1%. 
CA3.5 - Determináronse as fases de montaxe en función da instalación 2%. 
CA3.6 - Panelouse a parede soporte segundo requira a composición 2%. 
CA3.7 - Instaláronse e niveláronse os elementos estruturais e os módulos na 
orde establecida 3%. 
CA3.8 - Axustáronse os elementos móbiles (accesorios, e frontes de portas e 
caixóns) 2%. 
CA3.9 - Instaláronse as ferraxes (gravateiros, zapateiros e colgadoiros 
abatibles, etc.) e comprobouse o seu funcionamento 2%. 
CA3.10 - Realizáronse as instalacións complementarias descritas na 
documentación (premedores eléctricos, rexistros luz e auga etc.) 1%. 
CA3.11 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA3.12 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA3.13 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
 

RA4 -  Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos 
detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de 
fábrica e en condicións de saúde laboral. 

CA4.1 - Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación 
defectuosa 2%. 
CA4.2 - Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado 
(maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.) 1%. 
CA4.3 - Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función 
do retoque, evitando causar defectos 2%. 
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CA4.4 - Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, 
ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación 1%. 
CA4.5 - Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, 
rolete, espátulas, etc.) 1%. 
CA4.6 - Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na 
aplicación de acabamentos 2%. 
CA4.7 - Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado 
de uso 1%. 
CA4.8 - Cubríronse os formularios de control de calidade  2%. 
CA4.9 - Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes 2%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 

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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 2%. 
CA5.2 - Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación 
2%. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 2% 
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 2%. 
CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 2%. 
CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 2%. 
CA5.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 2%. 
CA5.8 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 2%. 
CA5.9 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 2%. 
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CA5.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA5.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 

5    Planificación da instalación de sollados. 

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. 

CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 3%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 3%. 
CA1.3 - Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para 
asegurar a instalación 2%. 
CA1.4 - Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra 1%. 
CA1.5 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 2%. 
CA1.6 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 2%. 
CA1.7 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 2%. 
CA1.8 - Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o 
material que se vaia instalar e a ferramenta 1%. 
CA1.9 - Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, 
prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación 2%. 
CA1.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA1.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera2%. 

RA2 -  Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 
de instalación estean disponibles 2%. 
CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 1%. 
CA2.3 - Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos 2%. 
CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
3%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 1%. 
CA2.6 - Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente 2%. 
CA2.7 - Planificáronse as necesidades de transporte 2%. 
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CA2.8 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 
 

RA3 -  Coloca sollados de madeira e derivados, mecanizando os seus 
compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación segundo 
os condicionantes da instalación. 

CA3.1 - Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos das 
paredes e os niveis de chan (niveis de referencia principais) 2%. 
CA3.2 - Definíronse as necesidades de persoal 2%. 
CA3.3 - Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario 
1%. 
CA3.4 - Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar 2%. 
CA3.5 - Preparouse a superficie en función do tipo de instalación que se vaia 
realizar 2%. 
CA3.6 - Fíxose a implantación da instalación tendo en conta criterios 
económicos e funcionáis 1%. 
CA3.7 - Dispuxéronse as táboas ou taboíñas na posición axeitada por motivos 
estéticos 2%. 
CA3.8 - Instalouse o sollado empregando as ferramentas e as ferraxes 
adecuados ao tipo de instalación 2%. 
CA3.9 - Prevíronse xuntas de dilatación en función de distintos parámetros 
(tipo de material, tipo e tamaño de instalación, etc.) 2%. 
CA3.10 - Dispuxéronse os elementos complementarios especificados na 
documentación técnica (zócolo, rexistros de luz e de auga, etc.) 1%. 
CA3.11 - Cubríronse os formularios de control de calidade 2%. 
CA3.12 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA3.13 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 2%. 

RA4 -  Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos 
detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de 
fábrica e en condicións de saúde laboral. 

CA4.1 - Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación 
defectuosa 2%. 
CA4.2 - Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado 
(maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.) 1%. 
CA4.3 - Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función 
do retoque, evitando causar defectos 3%. 
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CA4.4 - Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, 
ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación 1%. 
CA4.5 - Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, 
rolete, espátulas, etc.) 2%. 
CA4.6 - Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na 
aplicación de acabamentos 2%. 
CA4.7 - Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado 
de uso 1%. 
CA4.8 - Cubríronse os formularios de control de calidade 3%. 
CA4.9 - Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes 2%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
 

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. 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 2%. 
CA5.2 - Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación 
2%. 
CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 2% 
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 1% . 
CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 1%. 
CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 2%. 
CA5.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 3%. 
CA5.8 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 2%. 
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CA5.9 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 2%. 
CA5.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA5.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedemento: 
 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas  actividades  de  repaso  e  recuperación,  así  como  actividades  de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

As  actividades  de   recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

En  canto  as   actividades  de  ampliación,  están  destinadas  a  todo  o 

alumnado. 

Instrumentos: 
 

Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.   Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,3 

puntos. 

 
 
 

 
Cualificación final 

Indicar  o  procedemento     para  obter a  cualificación final     de     curso: 
 

Para  aquel  alumnado  que  supere  todas  as  unidades  traballadas  no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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 puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 
 

As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.3 

puntos na nota final, sempre e cando esté aprobadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non 

Criterios de avaliación: 
 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

Procedementos   e  instrumentos de avaliación: 
 

As  actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que lles 

corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada actividade 

proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación a ter en 

conta. 

Instrumentos: 
 

Proporase  actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha proba 

escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter unha 

nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua poderá aprobar o 

módulo coa realización de todas as actividades propostas para recuperar a 
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1ª e 2ª avaliación. De non ser así, terá a posibilidade de superar o 

módulo coa realización dunha proba escrita de toda a materia en 

xuño. 
 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

As actividades de  recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse de apuntes, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

As  actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose de apuntes, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todas  as  tarefas  propostas,  tanto  de  recuperación,  como  de  ampliación, 
 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no xade, wasap e no peor dos casos mediante 

conversación por teléfono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais e recursos 

 

 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE 
PAREDES,TECHOS,ARMARIOS Y SIMILARES DE MADERA 

 REVESTIMIENTO DE PAREDES, TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES 

 Acabados de superficies de revestimientos de paredes, techos, armarios y 
similares de madera 

 ARMARIOS EMPOTRADOS 

 Catalogo herrajes blum 
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4. Información e publicidade 

 
 
 
 
 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 

ao alumnado. 

 

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico,  

teléfono e w asap.   

 

Publicidade Publicidade a través a páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Tal e como recollen as instrucións do 3º trimestre para o curso académico 2019-2020, punto 4 
“Currículo e Programacións Didácticas”; a revisión das programacións didácticas realizaranse co fin 
de: 
 
 “centrar as actividades do terceiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles, 
flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.” 
 
 Dado que o presente módulo se levou a cabo sen incidentes durante o primeiro e segundo trimestre 
do presente curso, a programación didáctica foi elaborada a principios de curso; isto é: 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP0988 Instalacións en Carpintaría e Moblaxe 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
- UC1371_3: Coordinar e supervisar a montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Clasifica sistemas de montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe, 
caracterizando procedementos de instalación. 

CA1.1 - Relacionáronse as clases e as tipoloxías de instalacións de carpintaría e 
moblaxe coas súas características e aplicacións. (4%) 
CA1.2 - Definíronse os puntos de control das tarefas da instalación, en función da 
súa importancia no propio proceso e no resultado final esperado. (5%) 
CA1.3 - Determináronse as secuencias no proceso de instalación de carpintaría e 
moblaxe. (7%) 
CA1.4 - Relacionáronse as fases do proceso de montaxe cos elementos, materiais e 
utensilios que interveñen. (6%) 
CA1.5 - Efectuáronse plans de control para contrastar as formas de facer as cousas 
segundo o seu obxectivo final. (5%) 
CA1.6 - Definiuse o sistema de montaxe de instalacións respectando os obxectivos 
de calidade. (7%) 
CA1.7 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (3%) 
CA1.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (5%) 
CA1.9 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA1.10 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (6%) 
CA1.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (6%) 

 

RA2. Organiza a montaxe de instalacións de carpintaría e amoblamento 
secuenciando operacións e determinando recursos. 
 
 
 

CA2.1 - Comprobouse que as características definitivas do local non difiran das 
especificadas no proxecto inicial. (5%) 
CA2.2 - Comprobouse a accesibilidade ás instalacións complementarias e de servizo. 
(6%) 
CA2.3 - Comprobouse que os materiais e os medios auxiliares definidos no proxecto 
de instalación estean dispoñibles, evitando tempos mortos ou colapsos de traballo. 
(4%) 
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CA2.4 - Comprobouse a dispoñibilidade de máquinas e equipamentos segundo o 
proceso de instalación. (5%) 
CA2.5 - Definíronse os recursos humanos en función do proceso de instalación. (3%) 
CA2.6 - Valorouse a oportunidade ou conveniencia de subcontratar procesos na 
montaxe e na instalación. (3%) 
CA2.7 - Comprobouse que as condicións hixiénicas do lugar de instalación se 
correspondan cos mínimos requiridos e permitan o inicio dos traballos de instalación. 
(4%) 
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. (4%) 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (3%) 
CA2.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA2.11 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (4%) 
CA2.12 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA2.13 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (3%) 

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. 

 

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. (7%) 
CA3.2 - Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de 
carpintaría (6%) 
CA3.3 - Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e 
técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso. (5%) 
CA3.4 - Dispuxéronse os elementos de carpintaría respectando a secuencia de 
montaxe e instalación sinalada na documentación técnica. (7%) 
CA3.5 - Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios 
adecuados. (4%) 
CA3.6 - Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión 
necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e escuadras en 
conxuntos. (4%) 
CA3.7 - Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes 
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definidas. (5%) 
CA3.8 - Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os 
adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas. (4%) 
CA3.9 - Ensambláronse os elementos de carpintaría, respectando a secuencia 
sinalada na documentación técnica. (4%) 
CA3.10 - Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran 
a súa función. (3%) 
CA3.11 - Formalizouse o formulario de control de calidade. (7%) 
CA3.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA3.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA3.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA3.15 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA3.16 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 

 
 
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. 
 

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. (7%) 
CA4.2 - Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de moblaxe. 
(6%) 
CA4.3 - Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e 
técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso. (3%) 
CA4.4 - Dispuxéronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia de 
montaxe e instalación sinalada na documentación técnica. (7%) 
CA4.5 - Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios 
adecuados. (5%) 
CA4.6 - Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión 
necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e escuadras en 
conxuntos. (5%) 
CA4.7 - Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes 
adecuadas. (4%) 
CA4.8 - Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os 
adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas. (4%) 
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CA4.9 - Ensambláronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia 
sinalada na documentación técnica. (4%) 
CA4.10 - Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran 
a súa función. (5%) 
CA4.11 - Formalizouse o formulario de control de calidade. (7%) 
CA4.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA4.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA4.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA4.15 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (4%) 
CA4.16 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 

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. 

CA5.1 - Comprobouse que os axustes e os remates respondan ás demandas de 
calidade esixidas no proxecto. (24%) 
CA5.2 - Verificouse que o acabamento responda ás esixencias da clientela. (4%) 
CA5.3 - Realizáronse os retoques de acabamento cos utensilios e os equipamentos 
de aplicación de produtos. (5%) 
CA5.4 - Arranxáronse as superficies e os defectos na instalación con masillas, ceras 
sólidas, etc. (5%) 
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. (6%) 
CA5.6 - Entregouse a instalación en condicións de aseo e limpeza. (2%) 
CA5.7 - Verificouse a reciclaxe dos residuos xerados na instalación, mediante 
empresas autorizadas. (5%) 
CA5.8 - Informouse a clientela das instrucións de uso e mantemento dos 
electrodomésticos e das instalacións complementarias. (6%) 
CA5.9 - Formalizáronse os documentos de garantía da instalación entregada. (6%) 
CA5.10 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA5.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA5.12 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
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establecidas. (3%) 
CA5.13 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (3%) 
CA5.14 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (3%) 

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. 

 

CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector. (3%) 
CA6.2 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. (2%) 
CA6.3 - Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e 
colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos traballos específicos. 
(3%) 
CA6.4 - Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos avaliados. (3%) 
CA6.5 - Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros en 
montaxe e instalación de carpintaría e moblaxe. (2%) 
CA6.6 - Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diversas 
áreas e situacións de traballo. (2%) 
CA6.7 - Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, 
segundo a normativa de protección ambiental. (2%) 
CA6.8 - Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de 
seguridade e de protección ambiental. (3%) 
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. (3%) 
CA6.10 - Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no 
desenvolvemento das actividades.(2%) 
CA6.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA6.12 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA6.13 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA6.14 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA6.15 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

O proxecto consistirá na realización do acondicionamento dun local 
onde hai que realizar os seguintes traballos: 

- Instalación de chan laminado e rodapé.  
- Revestimento vertical das paredes do local.  
- Colocación dunha porta en block do oco de acceso. 
- Colocación de moblaxe para zona de almacenamento e oficina.  

Haberá que realizar todos os pasos necesarios para levar a cabo o 
proxecto: 

 • Toma de datos e elaboración de documentación técnica.  
• Realización de memorias descritivas, construtivas e de instalación 
indicando todos os pasos e materiais necesarios. 
 • Orzamento 
 • Prego de condicións 
 • Planos xerais e de detalles a escala. 
 • Bibliografía.  
 

 Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
 

 Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos.  

 Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 
accións. 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase nunha sesión de 
tres horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre 
os contidos do módulo, na data establecida no calendario de PD. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Alumnado con Perda de dereito á avaliación continua: 
 

 Presentación do proxecto que consistirá na realización do 
acondicionamento dun local onde hai que realizar os seguintes 
traballos: 

- Instalación de chan laminado e rodapé.  
- Revestimento vertical das paredes do local.  
- Colocación dunha porta en block do oco de acceso. 
- Colocación de moblaxe para zona de almacenamento e oficina.  

Haberá que realizar todos os pasos necesarios para levar a cabo o 
proxecto: 

 • Toma de datos e elaboración de documentación técnica.  
• Realización de memorias descritivas, construtivas e de instalación 
indicando todos os pasos e materiais necesarios. 
 • Orzamento 
 • Prego de condicións 
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 • Planos xerais e de detalles a escala. 
 • Bibliografía.  
 

Instrumentos: 
 
o Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
o Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 
o Proba escrita. A proba será escrita e realizarase nunha sesión de tres 

horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos 
do módulo, sempre e cando se poida celebrar na data e horario 
establecido.  A proba escrita estará superada cun 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

 Non se contempla 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non se contemplan  

Criterios de cualificación: Non se contemplan  

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non se contemplan 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 11 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: INSTALACIÓNS EN CARPINTARÍA E 
MOBLAXE 

 

  

 

 

 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 As instrucións para a realización de traballos e actividades atópase a 

disposición do alumnado na aula virtual  do centro. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O contacto co alumnado realízase a través de correo electrónico e da 
Aula virtual do centro.  

Materiais e recursos  Apuntes, vídeos, indicacións, etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente a programación debe de estar publicada na web polo 
equipo directivo. 
O contacto co alumnado realízase a través de correo electrónico e da Aula 
virtual do centro.  

Publicidade  
Todo o material facilitado ao alumnado, así como, as tarefas e actividades 
solicitadas están subidos na aula virtual do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Tal e como recollen as instrucións do 3º trimestre para o curso académico 2019-2020, punto 4 
“Currículo e Programacións Didácticas”; a revisión das programacións didácticas realizaranse co fin 
de: 
 
 “centrar as actividades do terceiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles, 
flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu 
alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.” 
 
 Dado que o presente módulo se levou a cabo sen incidentes durante o primeiro e segundo trimestre 
do presente curso, a programación didáctica foi elaborada a principios de curso; isto é: 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP0988 Instalacións en Carpintaría e Moblaxe 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
- UC1371_3: Coordinar e supervisar a montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Clasifica sistemas de montaxe de instalacións de carpintaría e moblaxe, 
caracterizando procedementos de instalación. 

CA1.1 - Relacionáronse as clases e as tipoloxías de instalacións de carpintaría e 
moblaxe coas súas características e aplicacións. (4%) 
CA1.2 - Definíronse os puntos de control das tarefas da instalación, en función da 
súa importancia no propio proceso e no resultado final esperado. (5%) 
CA1.3 - Determináronse as secuencias no proceso de instalación de carpintaría e 
moblaxe. (7%) 
CA1.4 - Relacionáronse as fases do proceso de montaxe cos elementos, materiais e 
utensilios que interveñen. (6%) 
CA1.5 - Efectuáronse plans de control para contrastar as formas de facer as cousas 
segundo o seu obxectivo final. (5%) 
CA1.6 - Definiuse o sistema de montaxe de instalacións respectando os obxectivos 
de calidade. (7%) 
CA1.7 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (3%) 
CA1.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (5%) 
CA1.9 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA1.10 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (6%) 
CA1.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (6%) 

 

RA2. Organiza a montaxe de instalacións de carpintaría e amoblamento 
secuenciando operacións e determinando recursos. 
 
 
 

CA2.1 - Comprobouse que as características definitivas do local non difiran das 
especificadas no proxecto inicial. (5%) 
CA2.2 - Comprobouse a accesibilidade ás instalacións complementarias e de servizo. 
(6%) 
CA2.3 - Comprobouse que os materiais e os medios auxiliares definidos no proxecto 
de instalación estean dispoñibles, evitando tempos mortos ou colapsos de traballo. 
(4%) 
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CA2.4 - Comprobouse a dispoñibilidade de máquinas e equipamentos segundo o 
proceso de instalación. (5%) 
CA2.5 - Definíronse os recursos humanos en función do proceso de instalación. (3%) 
CA2.6 - Valorouse a oportunidade ou conveniencia de subcontratar procesos na 
montaxe e na instalación. (3%) 
CA2.7 - Comprobouse que as condicións hixiénicas do lugar de instalación se 
correspondan cos mínimos requiridos e permitan o inicio dos traballos de instalación. 
(4%) 
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. (4%) 
CA2.9 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (3%) 
CA2.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA2.11 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (4%) 
CA2.12 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA2.13 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (3%) 

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. 

 

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. (7%) 
CA3.2 - Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de 
carpintaría (6%) 
CA3.3 - Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e 
técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso. (5%) 
CA3.4 - Dispuxéronse os elementos de carpintaría respectando a secuencia de 
montaxe e instalación sinalada na documentación técnica. (7%) 
CA3.5 - Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios 
adecuados. (4%) 
CA3.6 - Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión 
necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e escuadras en 
conxuntos. (4%) 
CA3.7 - Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes 
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definidas. (5%) 
CA3.8 - Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os 
adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas. (4%) 
CA3.9 - Ensambláronse os elementos de carpintaría, respectando a secuencia 
sinalada na documentación técnica. (4%) 
CA3.10 - Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran 
a súa función. (3%) 
CA3.11 - Formalizouse o formulario de control de calidade. (7%) 
CA3.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA3.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA3.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA3.15 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA3.16 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 

 
 
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. 
 

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. (7%) 
CA4.2 - Supervisouse a carga, o transporte e a descarga dos elementos de moblaxe. 
(6%) 
CA4.3 - Planificouse a montaxe da instalación considerando os factores humanos e 
técnicos que interveñen, co fin de mellorar o proceso. (3%) 
CA4.4 - Dispuxéronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia de 
montaxe e instalación sinalada na documentación técnica. (7%) 
CA4.5 - Aplicáronse os adhesivos aos elementos do conxunto, cos utensilios 
adecuados. (5%) 
CA4.6 - Realizouse a prensaxe cos utensilios adecuados á superficie e coa presión 
necesaria, e realizáronse as comprobacións de arqueamento e escuadras en 
conxuntos. (5%) 
CA4.7 - Realizáronse as unións e as fixacións dos elementos utilizando as ferraxes 
adecuadas. (4%) 
CA4.8 - Comprobouse que os sistemas de fixación de elementos sexan os 
adecuados ás cargas que en situacións extremas puideran ser solicitadas. (4%) 
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CA4.9 - Ensambláronse os elementos de amoblamento respectando a secuencia 
sinalada na documentación técnica. (4%) 
CA4.10 - Comprobouse que os elementos móbiles instalados ou montados cumpran 
a súa función. (5%) 
CA4.11 - Formalizouse o formulario de control de calidade. (7%) 
CA4.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA4.13 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA4.14 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA4.15 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (4%) 
CA4.16 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 

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. 

CA5.1 - Comprobouse que os axustes e os remates respondan ás demandas de 
calidade esixidas no proxecto. (24%) 
CA5.2 - Verificouse que o acabamento responda ás esixencias da clientela. (4%) 
CA5.3 - Realizáronse os retoques de acabamento cos utensilios e os equipamentos 
de aplicación de produtos. (5%) 
CA5.4 - Arranxáronse as superficies e os defectos na instalación con masillas, ceras 
sólidas, etc. (5%) 
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. (6%) 
CA5.6 - Entregouse a instalación en condicións de aseo e limpeza. (2%) 
CA5.7 - Verificouse a reciclaxe dos residuos xerados na instalación, mediante 
empresas autorizadas. (5%) 
CA5.8 - Informouse a clientela das instrucións de uso e mantemento dos 
electrodomésticos e das instalacións complementarias. (6%) 
CA5.9 - Formalizáronse os documentos de garantía da instalación entregada. (6%) 
CA5.10 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA5.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA5.12 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
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establecidas. (3%) 
CA5.13 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (3%) 
CA5.14 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (3%) 

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. 

 

CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector. (3%) 
CA6.2 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. (2%) 
CA6.3 - Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e 
colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos traballos específicos. 
(3%) 
CA6.4 - Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos avaliados. (3%) 
CA6.5 - Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros en 
montaxe e instalación de carpintaría e moblaxe. (2%) 
CA6.6 - Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diversas 
áreas e situacións de traballo. (2%) 
CA6.7 - Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos xerados, 
segundo a normativa de protección ambiental. (2%) 
CA6.8 - Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención, de 
seguridade e de protección ambiental. (3%) 
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. (3%) 
CA6.10 - Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no 
desenvolvemento das actividades.(2%) 
CA6.11 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así 
se establecera. (2%) 
CA6.12 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas tarefas 
realizadas. (2%) 
CA6.13 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. (2%) 
CA6.14 - Aplicáronse normas de presentación de documentación. (2%) 
CA6.15 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. (2%) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

O proxecto consistirá na realización do acondicionamento dun local 
onde hai que realizar os seguintes traballos: 

- Instalación de chan laminado e rodapé.  
- Revestimento vertical das paredes do local.  
- Colocación dunha porta en block do oco de acceso. 
- Colocación de moblaxe para zona de almacenamento e oficina.  

Haberá que realizar todos os pasos necesarios para levar a cabo o 
proxecto: 

 • Toma de datos e elaboración de documentación técnica.  
• Realización de memorias descritivas, construtivas e de instalación 
indicando todos os pasos e materiais necesarios. 
 • Orzamento 
 • Prego de condicións 
 • Planos xerais e de detalles a escala. 
 • Bibliografía.  
 

 Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
 

 Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos.  

 Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 
accións. 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase nunha sesión de 
tres horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre 
os contidos do módulo, na data establecida no calendario de PD. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Alumnado con Perda de dereito á avaliación continua: 
 

 Presentación do proxecto que consistirá na realización do 
acondicionamento dun local onde hai que realizar os seguintes 
traballos: 

- Instalación de chan laminado e rodapé.  
- Revestimento vertical das paredes do local.  
- Colocación dunha porta en block do oco de acceso. 
- Colocación de moblaxe para zona de almacenamento e oficina.  

Haberá que realizar todos os pasos necesarios para levar a cabo o 
proxecto: 

 • Toma de datos e elaboración de documentación técnica.  
• Realización de memorias descritivas, construtivas e de instalación 
indicando todos os pasos e materiais necesarios. 
 • Orzamento 
 • Prego de condicións 
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 • Planos xerais e de detalles a escala. 
 • Bibliografía.  
 

Instrumentos: 
 
o Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
o Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de accións. 
o Proba escrita. A proba será escrita e realizarase nunha sesión de tres 

horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos 
do módulo, sempre e cando se poida celebrar na data e horario 
establecido.  A proba escrita estará superada cun 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

 Non se contempla 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non se contemplan  

Criterios de cualificación: Non se contemplan  

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non se contemplan 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 As instrucións para a realización de traballos e actividades atópase a 

disposición do alumnado na aula virtual  do centro. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O contacto co alumnado realízase a través de correo electrónico e da 
Aula virtual do centro.  

Materiais e recursos  Apuntes, vídeos, indicacións, etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente a programación debe de estar publicada na web polo 
equipo directivo. 
O contacto co alumnado realízase a través de correo electrónico e da Aula 
virtual do centro.  

Publicidade  
Todo o material facilitado ao alumnado, así como, as tarefas e actividades 
solicitadas están subidos na aula virtual do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 
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programa Erasmus + 
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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 

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. 

 – 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 necesarios 
para asegurar a instalación. 

– CA1.4. Identificáronse todos os elementos pertencentes a cada parte da 
estrutura. 

– CA1.5. Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte. 
– CA1.6. Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto. 
– CA1.7. Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do 

proxecto, de ser o caso. 
 

RA2. Determina recursos para a instalación de estruturas de 
madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e 
ferramentas. 

- CA2.1. Comprobouse que os materiais e os medios especificados no 
proxecto de instalación estean dispoñibles. 

– CA2.2. Realizouse o pedido aos provedores de materiais (madeira, 
ferraxes, illamento acústico e térmico, etc.), de ser o caso. 

– CA2.3. Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean 
operativos. 
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– 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. 
 

RA3. Instala estruturas de madeira mecanizando elementos 
complementarios e aplicando técnicas de fixación. 

– CA3.1. Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa 
montaxe finalna instalación. 

– CA3.2. Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante 
unións e cortes. 

– CA3.3. Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e 
especifica. 

– CA3.4. Seleccionáronse as ferraxes e os produtos de fixación. 
– CA3.5. Montáronse os elementos a partir das especificacións do 

proxecto. 
– CA3.6. Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de 

agarre nivelando a estrutura. 
– CA3.7. Realizáronse instalacións complementarias. 
– CA3.8. Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de 

entrega. 
 

RA4. Instala artesoados e teitos decorativos mecanizando 
elementos complementarios (molduras, filetes e cerámica, etc.) 
e aplicando técnicas de fixación en altura 

– CA4.1. Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa 
montaxe final 

na instalación. 
– CA4.2. Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante 

unións e cortes. 
– CA4.3. Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e 

específica. 
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– CA4.4. Seleccionáronse as ferraxes e produtos de fixación. 
– CA4.5. Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en 

función do teito. 
– CA4.6. Montáronse os elementos a partir das especificacións do 

proxecto. 
– CA4.7. Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de 

agarre nivelando a estrutura. 
– CA4.8. Realizáronse instalacións complementarias. 
– CA4.9. Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de 

entrega. 
– CA4.10. Cubríronse os formularios de control de calidade. 
 

RA5. Mecaniza pezas de madeira para a instalación de estruturas 
compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes. 

– CA5.1. Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación. 
– CA5.2. Seleccionáronse as ferraxes da estrutura, segundo as 

características técnicas do proxecto de instalación. 
– CA5.3. Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa 

montaxe na instalación. 
– CA5.4. Trazouse o posicionamento das pezas, cortes e axustes. 
– CA5.5. Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos. 
– CA5.6. Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con 

maquinaria portátil e ferramentas. 
       – CA5.7. Instaláronse os elementos de fixación que soportan a estrutura. 

– CA5.8. Axustouse o resto da estrutura, fixando os elementos necesarios. 
– CA5.9. Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en 

función da estrutura. 
– CA5.10. Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de 

entrega. 
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– CA5.11. Cubríronse os formularios de control de calidade. 
– CA5.12. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 

RA6. Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios 
mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, dos 
utensilios e dos medios aplicados. 

– CA6.1. Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función 
de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación, 
situación e uso previsto). 

– CA6.2. Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade. 
– CA6.3. Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade 

especificada na ficha de fábrica. 
– CA6.4. Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que 

cumpra tratar. 
– CA6.5. Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos 

utensilios e os accesorios indicados por fábrica. 
– CA6.6. Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os 

recipientes de medida. 
– CA6.7. Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor 

autorizado. 
 

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. 

– 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. 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 
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mecanizado. 
– CA7.4. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 

máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 
– CA7.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección 

persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

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

– CA7.7. Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. 
– CA7.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 

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. 

– CA1.1. Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar 
a correcta execución da instalación. 

– CA1.2. Identificáronse os tipos de escaleiras (tramos rectos, helicoidal, 
caracol, etc.). 

– CA1.3. Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos. 

– CA1.4. Seleccionáronse as madeiras máis adecuadas para o seu uso en 
escaleiras, polas súas propiedades físicas e mecánicas. 

– CA1.5. Recoñecéronse os elementos e as partes da escaleira (zancas, 
pegadas, contrapegadas, balaústres, barras pasamáns, etc.). 

– 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.). 

– CA1.7. Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios 
para asegurar a instalación. 

– CA1.8. Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte. 
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– CA1.9. Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto. 
 

RA2. Determina recursos para a instalación de escaleiras de 
madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e 
ferramentas. 

– 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 as ferramentas e os equipamentos 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. 
 

 

  

RA3. Instala escaleiras de madeira e varandas fixando e axustando 
os seus elementos de acordo coa documentación técnica. 

– CA3.1. Avaliáronse os sistemas de ensamblaxe e medios de unión dos 
elementos dunha escaleira. 

– CA3.2. Confeccionáronse os patróns necesarios para a montaxe das 
pezas con forma e dobre curvatura. 

– CA3.3. Premontáronse os tramos de chanzos para facilitar a montaxe. 
– CA3.4. Establecéronse os parámetros e os accesorios en cada máquina 

que se vaia utilizar. 
– CA3.5. Mecanizouse a unión dos elementos da varanda. 
– CA3.6. Fixouse á construción a zanca ou cremalleira cos elementos 

establecidos no proxecto. 
– CA3.7. Executáronse os cortes de axuste entre tramos coa maquinaria e 

as ferramentas específicas. 
– CA3.8. Fixáronse os elementos da varanda e posteriormente procedeuse 
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ao seu axuste final e á colocación de elementos decorativos. 

RA4. Mecaniza pezas de madeira para a instalación de escaleiras 
compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes. 

– CA4.1. Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación. 
– CA4.2. Seleccionáronse as ferraxes da escaleira, segundo as 

características técnicas do proxecto de instalación. 
– CA4.3. Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa 

montaxe na instalación. 
– CA4.4. Trazouse o posicionamento das pezas, os cortes e os axustes. 
– CA4.5. Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos. 
– CA4.6. Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con 

maquinaria portátil e ferramentas. 
– CA4.7. Instaláronse os elementos de fixación que soportan a escaleira. 
– CA4.8. Axustouse o resto da escaleira, fixando os elementos necesarios. 
– CA4.9. Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en 

función da altura do tramo da escaleira que haxa que abranguer. 
– CA4.10. Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de 

entrega. 
– CA4.11. Cubríronse os formularios de control de calidade. 
 

RA5. Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios 
mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, os 
utensilios e os medios aplicados. 

– CA5.1. Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función 
de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación, 
situación e uso previsto). 

– CA5.2. Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade. 
– CA5.3. Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade 

especificada na ficha de fábrica. 
– CA5.4. Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que 

se vaia tratar. 
– CA5.5. Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 13 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

utensilios e os accesorios indicados en fábrica. 
– CA5.6. Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os 

recipientes de medida. 
– CA5.7. Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor 

autorizado. 
 

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. 

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

– CA6.2. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 

– 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. 

– CA6.4. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

– CA6.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

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

– CA6.7. Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. 
– CA6.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
- Os traballos propostos ao longo do terceiro trimestre debido ao 

confinamento, COVID 19. Consisten en actividades de  reforzo, 
repaso (1º e 2º trimestre),  e  ampliación de contidos (3º trimestre), 
considerándose que neste módulo práctico todas as actividades de 
ensino-aprendizaxe teñen carácter global e continuo. 

- Todas as actividades están destinadas a todo o alumnado.  

Instrumentos: 
 
- Traballos de reforzo, repaso e ampliación entregados polos alumnos 

nos prazos establecidos (según disponibilidade).  
- Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. O número de traballos será variable dependendo do 
nivel de resposta  e comprensión. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
     
      Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de 

avaliación do segundo trimestre foron realizadas. A partires deste 
momento existen dous tipos de alumnado:  

 
- Alumnado con avaliacións pendentes:  
- Actividades de recuperación: Presentación de todos das actividades 

e traballos teóricos propostos do 1º e 2º trimestre  
- A nota será o resultado de avaliar os traballos pendentes mantendo 

a porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media 
ponderada destes trimestres. 

- Como é un módulo práctico, as actividades realizadas durante o 3º 
trimestre  complementarán como máximo 1 punto a nota media da 
1ª e 2ª avaliación, segundo este criterio: 

- - 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 
puntos. 

- - 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 
actividades de avaliación trimestrais. 

- puntos. 
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- Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- - Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- - Complementación da cualificación da media aritmética da primeira 

e segunda avaliación, como máximo en 1 punto: 
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos. 
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos 

esixibles: 
- Interpretación de planos de distribución e montaxe para a instalación 

de estruturas de madeira. 
- Operacións de marcaxe para a implantación da instalación. 
- Manexo de máquinas, ferramentas e utensilios empregados na 

instalación en condicións de uso e de saúde laboral. 
- Operacións de instalación de elementos en altura mediante estadas e 

medios de elevación de cargas. 
- Aplicación de técnicas de montaxe, instalación, fixación e axuste de 

elementos de estruturas de madeira, teitos decorativos e escaleias 
de madeira. Ferraxes e complementos. 

- Aplicación de produtos protectores. 
- Aplicación de técnicas de repaso de acabamento en superficies. 

 
Criterios de cualificación: 
      Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos. 
      Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos. 
      A nota será a media aritmética dos traballos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
     Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 

avaliación, debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos 
prazos establecidos. 

Instrumentos: 
     Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 

alumnado  na  plataforma compartida Google DRIVE carpeta ESTRUCTURAS 2019-
2020 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O material de estudo está a disposición do alumnado na  plataforma Google DRIVE.   carpeta  
ESTRUCTURAS  2019-2020 

 Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar. 

 O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 

 explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións. 

 Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 

 correo corporativo jjav@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 

 na plataforma Drive jorginhoblanquitas@gmail.com.  

 O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 

 formato papel. 

Materiais e recursos 
Carpetas de Diapositivas, clasificadas, de distintas unidades didácticas, e exercicios guiados 
para súa resolución. Este é o formato empregado dende o  primeiro trimestre do curso. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse, google drive, correo electrónico, wasap e 
comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
 

MP0779: INSTALACIÓN DE MOBLAXE 

 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos 
contidos mínimos que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

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. 

 
CA1.1 - Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a 
correcta execución da instalación 10%. 
CA1.2 - Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a 
comprobación de datos 10%. 
CA1.3 - Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns que cumpra para 
asegurar a instalación 25%. 
CA1.4 - Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte 10%. 
CA1.5 - Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto 25%. 
CA1.6 - Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, 
de ser o caso 10%. 
CA1.7 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 5%. 
CA1.8 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 5%. 
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RA2 -  Determina recursos para a instalación de moblaxe, para o que 
reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas. 

 

 

 

 
 

CA2.1 - Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto 

de instalación estean dispoñibles15%. 

CA2.2 - Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso 10%. 
CA2.3 - Comprobouse que os equipamentos e as ferramentas estean 
operativos 15%. 
CA2.4 - Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran 
20%. 
CA2.5 - Participouse na confección dos plans de traballo 20%. 
CA2.6 - Planificáronse as necesidades de transporte 10%. 
CA2.7 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 5%. 
CA2.8 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 5%. 

 

RA3 -  Instala cociñas fixando os seus elementos e realizando 
operacións de regulación, axuste e nivelación. 

CA3.1 - Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación 5%.  
CA3.2 - Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación 
5%. 
CA3.3 - Realizáronse pezas ou mobles coas medidas, as formas e as 
dimensións especiais 10%. 
CA3.4 - Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da 
documentación técnica 10%. 
CA3.5 - Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de 
fontanaría, de aspiración, etc.) e comprobouse o seu funcionamento 15%. 
CA3.6 - Rematouse a moblaxe (cornixa, rodapé, zócolo, etc.) segundo as 
especificacións do proxecto 15%. 
CA3.7 - Instaláronse os elementos móbiles (portas, caixóns, etc.) e 
reguláronse de acordo coas indicacións do proxecto 15%. 
CA3.8 - Colocáronse os electrodomésticos, de ser o caso, e comprobouse o 
seu funcionamento 15%. 
CA3.9 - Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega 
5%. 
CA3.10 - Cubríronse os formularios de control de calidade 3%. 
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CA3.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 1%. 
CA3.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 1%. 
 

RA4 -  Monta mobles exentos ensamblando os seus compoñentes e 
regulándoos en función do tipo de instalación e os seus condicionantes. 

CA4.1 - Desembaláronse os elementos de instalación e manipuláronse con 
seguridade 5%. 
CA4.2 - Comprobáronse os compoñentes e presentáronse no lugar de 
colocación 10%. 
CA4.3 - Montáronse os elementos seguindo as instrucións de montaxe 20%. 
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 5%. 
CA4.5 - Colocáronse as ferraxes segundo as indicacións da documentación 
técnica 10%. 
CA4.6 - Axustáronse as ferraxes de xeito que se asegure o seu correcto 
funcionamento 10%. 
CA4.7 - Verificouse que os elementos complementarios e de remate se 
adapten á instalación 5%. 
CA4.8 - Nivelouse a moblaxe e comprobáronse os parámetros das folguras 
10%. 
CA4.9 - Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega 
10%. 
CA4.10 - Cubríronse os formularios de control de calidade 5%. 
CA4.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 5%. 
CA4.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 5%. 
 
 

RA5 -  Instala mobles modulares, para o que interpreta planos de 
montaxe, montando os seus elementos en función do tipo de 
instalación. 

CA5.1 - Revisouse o lugar de instalación e comprobouse a instalación de niveis 
5%. 
CA5.2 - Recibíronse todos os compoñentes para instalar 5%. 
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CA5.3 - Panelouse a parede soporte segundo requira a composición 10%. 

CA5.4 - Presentáronse os elementos estruturais e nivelouse cada elemento do 
moble 10%. 
CA5.5 - Determináronse as fases de montaxe 10%. 
CA5.6 - Instaláronse os elementos estruturais e módulos na orde establecida 
10%. 
CA5.7 - Axustáronse os elementos móbiles (frontes de portas e caixóns, 
accesorios, etc.) 15%. 
CA5.8 - Realizáronse as instalacións complementarias (eléctricas, de son e 
televisión, etc.), e comprobouse o seu funcionamento 15%. 
CA5.9 - Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega 
5%. 
CA5.10 - Cubríronse os formularios de control de calidade 5%. 
CA5.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 5%. 
CA5.12 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos 
casos en que así se establecera 5%. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedemento: 
 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas  actividades  de  repaso  e  recuperación,  así  como  actividades  de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

As  actividades  de   recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

En  canto  as   actividades  de  ampliación,  están  destinadas  a  todo  o 

alumnado. 

Instrumentos: 
 

Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.   Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,3 

puntos. 

 
 
 

 
Cualificación final 

Indicar  o  procedemento     para  obter a  cualificación final     de     curso: 
 

Para  aquel  alumnado  que  supere  todas  as  unidades  traballadas  no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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 puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 
 

As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.3 

puntos na nota final, sempre e cando esté aprobadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non 

Criterios de avaliación: 
 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

Procedementos   e  instrumentos de avaliación: 
 

As  actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que lles 

corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada actividade 

proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación a ter en 

conta. 

Instrumentos: 
 

Proporase  actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha proba 

escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter unha 

nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua poderá aprobar o 

módulo coa realización de todas as actividades propostas para recuperar a 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

 
1ª e 2ª avaliación. De non ser así, terá a posibilidade de superar o 

módulo coa realización dunha proba escrita de toda a materia en 

xuño. 
 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse de apuntes, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

As  actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose de apuntes, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

(Apuntes, vídeos, indicacións, etc). 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todas  as  tarefas  propostas,  tanto  de  recuperación,  como  de  ampliación, 
 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

A conectividade faise a través de: 

Correo electrónico, wasap e teléfono. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais e recursos 

 

 Carpinteria - Instalación De Cocinas 1 (Montaje De Muebles) 
 Carpinteria - Instalación De Cocinas 2 (Montaje De Muebles 

 MUEBLES FINSA COCINAS 

 ARMARIOS EMPOTRADOS 

 Catalogo herrajes blum 

 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES, 
TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES DE MADERA 
 

 Acabados de superficies de revestimientos de paredes, techos, armarios y 
similares de madera 
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4. Información e publicidade 

 
 
 
 
 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 

ao alumnado. 

 

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico,  

teléfono e w asap.   

 

Publicidade Publicidade a través a páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Módulo profesional MP0538: Materiais en carpintaría e moble   

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo 
 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1_ Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o que 
recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución. 

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. 

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. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos 

RA2_ Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e 
moble, e relaciona as súas características coas súas aplicacións. 

Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e a cortiza 

Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación polo seu nome 
comercial e a súa especie, e clasificáronse como coníferas ou frondosas 

Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas e mecánicas, 
e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos de carpintaría e moble. 

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. 

Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da madeira. 

Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe dispoñibles 
(táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes). 

Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento superficial, sales e 
autoclave, etc.) en función do produto que cumpra obter na primeira transformación 
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Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas 

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos 

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  

Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función das súas 
características e da súa aplicación. 

Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das súas 
características e da súa aplicación. 

Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra unir e do proceso 
de xuntamento. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos 

Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das madeiras 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballos propostos pola docente ao longo do período de confinamento, 
COVID 19). 

 Traballo telemático a entregar na data e horas establecidas  

Instrumentos: 

 Proba escrita.  

Cualificación final 

 Alumnado con avaliacións aprobadas: 

 Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 

 Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e segunda 
avaliación, como máximo en dos puntos,  se o alumnado presenta e están 
ben elaborados os traballos enviados como actividades de repaso e reforzo 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres 
horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos 
do módulo.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Cuestionarios sobre arquivos enviados  

 Produtos derivados da madeira 

 Encolado e curvado da madeira 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Correo electrónico, chamadas telefónicas ,whatsapp 

Materiais e recursos  Presentacións PowerPoint y PDF. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico chamadas telefónicas, whatsapp 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UNIDAD FORMATIVA 1 

 
 

 
 

RA1 RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados 

coa seguridade e a saúde laboral. 

CA1CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do transporte e mantemento 
de vehículos. 

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde 
das persoas traballadoras. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 
redución dos riscos laborais. 

 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco  
laboral grave e inminente. 

 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos  
contornos de traballo relacionados co perfil profesional  

 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial  
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional 
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben S 50 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias 

no caso de materializarse 

 
 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos S 10 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2  
 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 
CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa 

en materia de prevención de riscos 

 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do  
dereito do traballo. 

 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas  
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de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Na 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía telemática. 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación: A cualificación será de 0 a 10 en 
cada unha das tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas. 

 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación e repaso e ampliación:  Uso de probas escritas tipo test e 
exercicios prácticos, con puntuación de 0 a 10 para avaliar as tarefas e actividades 
que recuperen e repasen ou amplien, de aspectos prácticos e teóricos. 
 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non se aplica 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non se aplica 
Ao alumnado con perda do dereito a avaliación continua, se lle aplicarán os criterios de 

avaliación anteriores desta adaptación da programación 
 

  

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Non hai alumnado pendente, pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
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recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota 
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se aplica 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua . 
O alumando con perda da avaliación continua, deberá  entregar todas as 
actividades de recuperación en tempo e en forma seguindo as instrucións, serán 
avaliadas de 0-10 con probas escritas teórico prácticas , correspondentes as súas 
avaliacións con perda,  o alumnado non realiza as tarefas de recuperación de 
cada avaliación en tempo en forma axeitada non aprobará o modulo, os que non 
as entreguen farase proba telemática en jitsi meet en  xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos  teórico-prácticos 
similares aos vistos na aula e actividades de recuperación/repaso. Cada 
alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas, 
os CA’s eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro 
curso. 
 As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. se enviará vía correo electrónico unha tarefa de 
recuperación, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar  

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un 
alumno se conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de 
recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao 
centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da 
proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 
únicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 
probas versarán únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos O material será o manual usado durante o curso  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UNIDAD FORMATIVA 1 

 
 

 
 

RA1 RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados 

coa seguridade e a saúde laboral. 

CA1CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do transporte e mantemento 
de vehículos. 

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde 
das persoas traballadoras. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a 
redución dos riscos laborais. 

 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco  
laboral grave e inminente. 

 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos  
contornos de traballo relacionados co perfil profesional  

 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial  
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional 
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben S 50 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias 

no caso de materializarse 

 
 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos S 10 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2  
 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 
CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa 

en materia de prevención de riscos 

 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do  
dereito do traballo. 

 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas  
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de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Na 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía telemática. 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación: A cualificación será de 0 a 10 en 
cada unha das tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas. 

 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación e repaso e ampliación:  Uso de probas escritas tipo test e 
exercicios prácticos, con puntuación de 0 a 10 para avaliar as tarefas e actividades 
que recuperen e repasen ou amplien, de aspectos prácticos e teóricos. 
 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non se aplica 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non se aplica 
Ao alumnado con perda do dereito a avaliación continua, se lle aplicarán os criterios de 

avaliación anteriores desta adaptación da programación 
 

  

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Non hai alumnado pendente, pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
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recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota 
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se aplica 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua . 
O alumando con perda da avaliación continua, deberá  entregar todas as 
actividades de recuperación en tempo e en forma seguindo as instrucións, serán 
avaliadas de 0-10 con probas escritas teórico prácticas , correspondentes as súas 
avaliacións con perda,  o alumnado non realiza as tarefas de recuperación de 
cada avaliación en tempo en forma axeitada non aprobará o modulo, os que non 
as entreguen farase proba telemática en jitsi meet en  xuño. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos  teórico-prácticos 
similares aos vistos na aula e actividades de recuperación/repaso. Cada 
alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas, 
os CA’s eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro 
curso. 
 As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade. se enviará vía correo electrónico unha tarefa de 
recuperación, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar  

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un 
alumno se conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de 
recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao 
centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da 
proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 
únicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 
probas versarán únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos O material será o manual usado durante o curso  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
 

MP0540: OPERACIÓNS BÁSICAS DE CARPINTARÍA 

 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos 
contidos mínimos que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

MP0540_12 Fabricación manual de elementos de carpintaría     

MP0540_22 Fabricación con máquinas convencionais en carpintaría     

 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

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. 

CA1.1 - Identificáronse os principais tipos de ensamblaxe utilizados en 
carpintaría 2%. 
CA1.2 - Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas 
aplicación 2%. 
CA1.3 - Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de 
ensamblaxe 2%. 
CA1.4 - Seleccionouse o material para empregar en función das características 
mecánicas e estéticas da ensamblaxe 3%. 
CA1.5 - Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran coa 
funcionalidade solicitada 3%. 
CA1.6 - Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e 
relacionáronse as posibles solución 3%. 
CA1.7 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA1.8 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos  
establecidos 2%. 
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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.  
 
 
 
 
 

CA2.1- Identificouse a madeira segundo as características principais 
establecidas na documentación gráfica 2%. 
CA2.2 -  Controlouse o grao de humidade da madeira 2%. 
CA2.3 -  Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, 
que estes permitan o seu uso 3%. 
CA2.4 -  Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función do 
resultado que se persiga  3%. 
CA2.5 -  Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se 
correspondan coas listaxes de materiais 5%. 
CA2.6 -  Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en 
función das dimensións comerciais da materia prima 5%. 
CA2.7 -  Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, veas, 
etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.) 3%. 
 CA2.8 -  Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado 
que se vaia realizar 3%. 
CA2.9 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA2.10 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 2%. 
 

RA3 -  Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta 
documentación gráfica e aplica técnicas de medición.  

CA3.1 -  Identificouse a forma e as dimensións das pezas que se vaian obter a 
partir da documentación técnica 3%. 
CA3.2 -  Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en 
función do traballo que se vaia realizar 2%. 
 CA3.3 -  Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas 
características (caras visibles e defectos, etc.) 3%. 
CA3.4 -  Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición 
e emparellamento, etc) 3%. 
CA3.5 -  Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se 
correspondan coa documentación técnica 5%. 
CA3.6 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
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RA4 -  Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de 
madeira con ferramentas manuais. 

CA4.1 -  Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en 
carpintaría  3%. 
 CA4.2 -  Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o 
seu manexo 3%. 
CA4.3 -  Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia 
mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta, etc.)  3%. 
CA4.4 -  Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto 
(gatos e prensas, etc.) 4%. 
CA4.5 -  Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral 3%. 
CA4.6 -  Obtivéronse as pezas coas características requiridas 2%. 
CA4.7 -  Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de 
tolerancia admisibles 4%. 
CA4.8 -  Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado 2%. 
CA4.9 -  Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e 
de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras 
4%. 
CA4.10 -  Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas 
(ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.) 3%. 
CA4.11 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
 

RA5 -  Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e 
axusta os seus elementos.  
 

CA5.1 -  Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe 6%. 
CA5.2 -  Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas 
(instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.) 6%. 
CA5.3 -  Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das 
unións (ensamblaxes e empalmes) 6%. 
CA5.4 -  Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición 3% 
CA5.5 -   Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e 
descuadramento, etc.) 7% 
CA5.6 -  Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos 
(empenamento, escuadramento, diagonais, etc.) 6%. 
CA5.7 -  Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran 
as marxes de tolerancia admisibles 6%. 
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CA5.8 -  Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, etc. 3% 
CA5.9 -  Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para 
que cumpra as especificacións establecidas (manipulación de ferraxes, 
cepillado, lixadura, enceramento, etc.) 7%. 
CA5.10 -  Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo 6%. 
CA5.11 -  Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso 
de ensamblaxe 6%. 
CA5.12 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 3%. 
CA5.13 -  Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 3%. 
 
 

 
6 -  Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais 
mediante os procedementos establecidos.  

CA6.1 -  Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais 
(afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.) 8%. 
CA6.2 -  Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
ferramentas manuais 3%. 
 CA6.3 -  Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación de mantemento 6%. 
 CA6.4 -  Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada 6%. 
CA6.5 -  Xerouse un histórico de incidencias de ferramentas manuais e 
operacións de mantemento  4%. 
CA6.6 -  Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados 7%. 
CA6.7 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 3%. 
CA6.8 -  Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos 
3%. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CA7.1 -   Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas e utensilios 6%. 
CA7.2 -  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas e utensilios 7%. 
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.) 5%. 
CA7.4 -  Relacionouse a manipulación de materiais e ferramentas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas 5%. 
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  6%. 
CA7.6 -  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 4%. 
 CA7.7 -  Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de 
seguridade  8%. 
CA7.8 -  Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 6%. 
CA7.9 -  Xestionáronse os residuos xerados 7%. 
CA7.10 -  Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 3%. 
CA7.11 -  Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 3%. 

4       Iniciacion o mecanizado con maquinas convencionais. 

RA1 -  Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de 
madeira con máquinas convencionais. 

CA1.1 - Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en carpintaría 
2%. 
CA1.2 - Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de 
mecanizado 2%. 
CA1.3 - Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a súa 
función 2%. 
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CA1.4 - Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
mecanizado que se vaian realizar 3%. 
CA1.5 - Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e nos 
utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar 3%. 
CA1.6 - Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.) 4%. 
CA1.7 - Axustáronse os parámetros de máquina en función das características 
do mecanizado que se vaia realizar 2%. 
CA1.8 - Verificouse a posta a punto da máquina 4%. 
CA1.10 - Consideráronse as características do material (caras de referencia, 
vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado 5%. 
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.) 2%. 
CA1.12 - Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación incorrecta 
da peza na zona de mecanizado da máquina 2%. 
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.) 
4%. 
CA1.14 - Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e 
de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras 
2%. 
CA1.16 - Empregáronse os equipamentos de protección individual en función 
do tipo de mecanizado realizado 4%. 
CA1.17 - Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, suxeición, 
axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.) 3%. 
CA1.18 - Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña durante o 
proceso 3%. 
CA1.19 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
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RA3 -  Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais 
aplicando procedementos establecidos. 

CA3.1 - Identificáronse as operacións de mantemento operativo en máquinas 
convencionais 2%. 
CA3.2 - Realizáronse as operacións de mantemento definidas na maquinaria 
convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; purga de circuítos de 
aire comprimido, etc.) 3%. 
CA3.3 - Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada 3%. 
CA3.4 - Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coitelas, serras, 
etc. 3% 
CA3.5 - Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de 
mantemento 2%. 
CA3.6 - Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento realizados 3%. 
CA3.7 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA3.8 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos 
2%. 
 

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. 

CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 
CA4.2 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios 3%. 
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.) 4%. 
CA4.4 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 2%. 
CA4.5 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que haxa que adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado 3%. 
CA4.6 - Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos 3%. 
CA4.7 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 3%. 
CA4.8 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 3%. 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 13 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA_2º CM CARPINTARÍA E MOBLE 

 

 

 

CA4.9 - Xestionáronse os residuos xerados 3%. 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 2%. 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 13 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Procedemento: 
 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación,  así  como  actividades  de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

As actividades   de   recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

En  canto  as   actividades  de  ampliación,  están  destinadas  a  todo  o 

alumnado. 

Instrumentos: 
 

Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.   Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,3 

puntos. 

 
 
 

 
Cualificación final 

Indicar o procedemento     para  obter a  cualificación final     de     curso: 
 

Para  aquel  alumnado  que  supere  todas  as  unidades  traballadas  no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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 puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 
 

As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.3 

puntos na nota final, sempre e cando esté aprobadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non 

Criterios de avaliación: 
 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

Procedementos   e  instrumentos de avaliación: 
 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que lles 

corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada actividade 

proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación a ter en 

conta. 

Instrumentos: 
 

Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha proba 

escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter unha 

nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua poderá aprobar o 

módulo coa realización de todas as actividades propostas para recuperar a 
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1ª e 2ª avaliación. De non ser así, terá a posibilidade de superar o 

módulo coa realización dunha proba escrita de toda a materia en 

xuño. 
 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

As actividades    de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta para o que poden 

axudarse de apuntes, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

As actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos que 

poderán resolver axudándose de apuntes, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 
 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no xade, wasap e no peor dos casos mediante 

conversación por teléfono. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiais e recursos 

 

o ENSAMBLAXES TIPOS. 

o MARCADO DE COLAS DE MILANO 

o MANUAL DE CARPINTERÍA 

o TRUCOS NA CARPINTERÍA 

o DEBUXO 

o ÁRBORES DE GALICIA 

o CROQUIS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DOS TRABALLOS FEITOS NAS DUAS 

PRIMEIRAS AVALIACIÓNS. 
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4. Información e publicidade 

 
 
 
 
 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 

ao alumnado. 

 

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico,  

teléfono e w asap.   

 

Publicidade Publicidade a través a páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 

RA1. Selecciona materiais para a fabricación de mobles, e xustifica a 
súa elección en  función das características do produto. 

– CA1.1. Identificouse o material atendendo ás características técnicas 
establecidas na documentación gráfica. 

– CA1.2. Comprobouse que os materiais carezan de defectos ou, de ser o 
caso, que estes permitan o seu uso. 

– CA1.3. Corrixíronse os posibles defectos do material en función do 
resultado que se persiga. 

– CA1.4. Comprobouse que as dimensións das pezas que se desexe obter 
se correspondan coas listaxes de materiais. 

– CA1.5. Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, 
en función das dimensións comerciais dos materiais que se vaian 
mecanizar. 

– CA1.6. Identificáronse os riscos de manipulación en función do material 
que se vaia mecanizar e do mecanizado que se realice. 

   

    RA2. Elabora patróns aplicando técnicas de marcaxe, corte e    
acabamento. 

– CA2.1. Identificouse a forma e as dimensións dos patróns que cumpra 
elaborar, mediante a interpretación da documentación gráfica. 

– CA2.2. Seleccionouse o material de base de acordo coas características 
dos patróns que se vaian realizar. 

– CA2.3. Seleccionouse o procedemento gráfico en función das formas e 
as dimensións da peza que haxa que elaborar. 
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– CA2.4. Desenvolvéronse as formas xeométricas aplicando os 
procedementos gráficos establecidos. 

– CA2.5. Seleccionáronse os instrumentos de trazar e marcar requiridos 
en cada caso. 

– CA2.6. Deducíronse as correccións necesarias no trazado, en función das 
deformacións que poidan sufrir os elementos no seu proceso 
construtivo. 

– CA2.7. Trazouse considerando as variables do proceso construtivo 
(preparación de bordos, tipo de corte, sangría do corte, criterios de 
aproveitamento de material, etc.). 

– CA2.8. Verificouse que as marcaxes e os trazados realizados cumpran as 
especificacións definidas. 

    – CA2.9. Estableceuse a secuencia de mecanización na elaboración dos    
patróns.  

– CA2.10. Realizouse o mecanizado respectando os trazos marcados, coa 
calidade requirida. 

– CA2.11. Realizouse o acabamento dos patróns en función da 
documentación técnica. 

– CA2.12. Relacionouse cada patrón co mecanizado para o que fose 
construído. 

– CA2.13. Distribuíronse os patróns nos postos en que se vaian empregar. 
        

 

RA1. Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas portátiles. 

– CA1.1. Identificouse a maquinaria portátil empregada na fabricación de 
moblaxe, e describíronse os seus elementos constitutivos. 

– CA1.2. Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en función da 
maquinaria 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 14 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

portátil dispoñible e as características do mecanizado. 
– CA1.3. Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os seus 

utensilios. 
– CA1.4. Comprobouse o estado e a colocación dos utensilios (discos de 

corte, fresas, brocas, etc.).  
– CA1.5. Verificáronse os parámetros de traballo nas máquinas portátiles 

(perpendicular ou ángulo, profundidade e/ou entrada, par de aperto, 
sentido de xiro, etc.). 

– CA1.6. Seleccionouse o abrasivo en función das características 
superficiais que se desexe obter. 

– CA1.7. Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados. 
– CA1.8. Estableceuse a postura axeitada no emprego das máquinas e no 

uso que se lles vaia dar. 
– CA1.10. Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións. 

       

RA2. Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas 
pezas de acordo coa documentación técnica. 

– CA2.1. Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, 
parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en 
cada caso. 

– CA2.2. Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de 
moblaxe. 

– CA2.3. Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para 
realizar a montaxe. 

– CA2.4. Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe. 
– CA2.5. Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias para a 

armadura, ecomprobouse o seu correcto funcionamento. 
– CA2.6. Axustár onse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no 

conxunto, e efectuáronse comprobacións. 
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– CA2.7. Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza 
posterior. 

– CA2.8. Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as 
comprobacións necesarias. 

– CA2.9. Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os 
elementos establecidos. 

– CA2.10. Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto. 
– CA2.11. Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea 

dentro das tolerancias permitidas. 
      – CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos         
establecidos 

RA3. Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, 
aplicando procedementos establecidos. 

-CA3.1. Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas portátiles. 

– CA3.2. Realizáronse as operacións de mantemento das máquinas 
portátiles (limpeza, engraxamento, cambios de ferramenta, etc.). 

– CA3.3. Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
– CA3.4. Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, 

serras, etc.). 
– CA3.5. Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de 

mantemento. 
– CA3.6. Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento 

realizados. 
       – CA3.7. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

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. 

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



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 14 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

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

– 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. 

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

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

– CA4.7. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
 

RA1. Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas convencionais. 

– CA1.1. Relacionáronse as máquinas convencionais cos procesos de 
mecanizado de moblaxe. 

– CA1.2. Caracterizáronse os compoñentes das máquinas e describiuse a 
súa función. 

– CA1.3. Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
mecanizado que se vaian realizar. 

– CA1.4. Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas e 
nos utensilios en función do mecanizado que se vaia realizar. 

– CA1.5. Verificouse a colocación e a suxeición dos elementos e dos 
utensilios de seguridade (alimentador, proteccións, topes, etc.). 

– CA1.6. Axustáronse os parámetros de máquina en función das 
características do mecanizado que se vaia realizar. 

– CA1.7. Verificouse a posta a punto da máquina. 
– CA1.8. Comprobouse que a primeira peza cumpra as características 
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técnicas especificadas e no caso de series de pezas estableceuse unha 
ratio de comprobación. 

– CA1.9. Empregáronse os equipamentos de protección individualizada en 
función do tipo de mecanizado realizado. 

– CA1.10. Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, 
suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.). 

– CA1.11. Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña 
durante o proceso. 

 

RA2. Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas 
pezas de acordo coa documentación técnica 

– CA2.1. Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, ferraxe, 
parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a súa aplicación en 
cada caso. 

– CA2.2. Trazáronse as secuencias das operacións de montaxe de 
moblaxe. 

– CA2.3. Situáronse as pezas na orde e na posición establecidas para 
realizar a montaxe. 

– CA2.4. Seleccionouse o espazo axeitado para a realización da montaxe. 
– CA2.5. Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesaria para a 

armadura, e comprobouse o seu correcto funcionamento. 
– CA2.6. Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin curvaxes no 

conxunto, e efectuáronse comprobacións. 
– CA2.7. Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a limpeza 

posterior. 
– CA2.8. Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse as 

comprobacións necesarias. 
– CA2.9. Realizáronse as unións e as fixacións das pezas utilizando os 

elementos establecidos. 
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– CA2.10. Comprobouse a estrutura e as dimensións do conxunto. 
– CA2.11. Realizáronse as correccións que permitan que o conxunto estea 

dentro das tolerancias permitidas. 
     – CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos    
establecidos. 

RA3. Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais, 
aplicando procedementos establecidos. 

-CA3.1. Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas portátiles e convencionais. 

– 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.). 

– CA3.3. Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
– CA3.4. Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, 

serras, etc.). 
– CA3.5. Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións de 

mantemento. 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
- Os traballos propostos ao longo do terceiro trimestre debido ao 

confinamento, COVID 19. Consisten en actividades de  reforzo, 
repaso (1º e 2º trimestre),  e  ampliación de contidos (3º trimestre), 
considerándose que neste módulo práctico todas as actividades de 
ensino-aprendizaxe teñen carácter global e continuo. 

- Todas as actividades están destinadas a todo o alumnado.  

Instrumentos: 
 
- Traballos de reforzo, repaso e ampliación entregados polos alumnos 

nos prazos establecidos (según disponibilidade).  
- Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. O número de traballos será variable dependendo do 
nivel de resposta  e comprensión. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
     
      Previamente a suspensión das clases, todas as actividades de 

avaliación do segundo trimestre foron realizadas. A partires deste 
momento existen dous tipos de alumnado:  

 
- Alumnado con avaliacións pendentes:  
- Actividades de recuperación: Presentación de todos das actividades 

e traballos teóricos propostos do 1º e 2º trimestre  
- A nota será o resultado de avaliar os traballos pendentes mantendo 

a porcentaxe sobre a nota de cada trimestre, e obtendo a media 
ponderada destes trimestres. 

- Como é un módulo práctico, as actividades realizadas durante o 3º 
trimestre  complementarán como máximo 1 punto a nota media da 
1ª e 2ª avaliación, segundo este criterio: 

- - 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 
puntos. 

- - 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 
actividades de avaliación trimestrais. 
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- puntos. 
- Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- - Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- - Complementación da cualificación da media aritmética da primeira 

e segunda avaliación, como máximo en 1 punto: 
- 0 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 0 e 3 puntos. 
- 0,3 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 3,1 e 6 
puntos. 
- 0,7 puntos, se a media dos traballos entregados está entre 6,1 e 8 
puntos. 
- 1 punto, se a media dos traballos entregados está entre 8,1 e 10 puntos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos 

esixibles: 
-  Elección dos materiais. 
-  Planificación e realización do mecanizado de pezas de moblaxe. 

-  Montaxe de moblaxe mediante ferramentas, utensilios e equipamentos. 
Criterios de cualificación: 
      Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos. 
      Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos. 
      A nota será a media aritmética dos traballos. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
     Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 

avaliación, debido ao confinamento, COVID 19 entregados nos 
prazos establecidos. 

Instrumentos: 
     Lista de cotexo sobre características e cualidades dos traballos 

entregados. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 

alumnado  na  plataforma compartida Google DRIVE carpeta OBM 2019-2020 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 O material de estudo está a disposición do alumnado na  plataforma Google DRIVE.   carpeta  
OBM  2019-2020 

 Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar. 

 O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 

 explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións. 

 Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 

 correo corporativo jjav@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso 

 na plataforma Drive jorginhoblanquitas@gmail.com.  

 O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 

 formato papel. 

Materiais e recursos 
Carpetas de Diapositivas, clasificadas, de distintas unidades didácticas, e exercicios guiados 
para súa resolución. Este é o formato empregado dende o  primeiro trimestre do curso. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse, google drive, correo electrónico, wasap e 
comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Módulo profesional MP0778: Planificación da instalación 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
- UC1361_3: Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na industria de fabricación de moblaxe. 
- UC1363_3: Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

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 

Analizouse a documentación técnica do espazo en que se vaia situar a instalación 
requirida 

Describíronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos (electricidade, 
fontanaría, gas, etc.). 

Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a toma de datos. 

Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos. 

Realizouse un esbozo do lugar en que se vaia situar a instalación requirida, e 
anotáronse con precisión os datos salientables. 

Fíxose o bosquexo dunha predistribución en función dos condicionantes do lugar de 
instalación e os requisitos da clientela. 

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 

Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así 
se establecera. 

RA2 Realiza planos dos espazos de instalación, aplicando normas de 
representación e utilizando programas de deseño, en 2D e 3D. 

Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis axeitado para representar o 
espazo. 

Representáronse os espazos e os elementos arquitectónicos singulares e elixiuse a 
escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra repretar 

Representáronse as vistas necesarias do espazo mediante programas de deseño 
asistido por computador. 
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Representáronse os detalles identificando a súa escala e a súa posición. 

Obtivéronse perspectivas do espazo de instalación mediante programas de deseño 
asistido por computador. 

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

Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así 
se establecera. 

RA3_ Elabora distribucións de conxuntos de instalación de moblaxe, utilizando 
aplicacións informáticas específicas. 

Incorporáronse ao proceso as medidas do espazo de instalación obtidas dos planos 
do espazo. 

Realizouse un esbozo de distribución dos elementos que se vaian instalar. 

Describiuse a solución adoptada que se vaia instalar. 

Elixiuse a solución con criterios ecoeficientes. 

Utilizáronse compoñentes normalizados na solución adoptada. 

Utilizáronse aplicacións informáticas para realizar a distribución de conxuntos. 

Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os conxuntos de instalación en 
cada formato, facilitando a claridade e a comprensión do debuxo. 

RA4_ 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 

Describíronse os procesos de instalación que interveñen en carpintaría e moble. 

Considerouse unha solución que reduza o uso de materiais que xeran residuos 
perigosos. 

Consideráronse os principais utensilios, equipamentos e ferramentas para levar a cabo 
os procesos de instalación. 

Relacionáronse os principais procedementos de instalación coas máquinas e as 
ferramentas necesarias para os levar a cabo. 

Colaborouse na asignación dos recursos necesarios para cada operación (materiais, 
máquinas, ferramentas, etc.). 
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Asignáronse tempos para a realización das operacións na execución da instalación. 

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 

Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así 
se establecera. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballos propostos pola docente ao longo do período de confinamento, 
COVID 19). 

 Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas medidas 
de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

 Proba ou traballo telemático a entregar na data e horas establecidas para a 
proba presencial. Se a situación sanitaria non o permite ou non se garanten 
as máximas medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres horas 
na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos do 
módulo.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Alumnado con avaliacións pendentes: 

 Proba escrita sempre e cando a situación sanitaria o permita de non ser 
así valorárase unicamente por os traballos realizados e presentados en 
forma e tempo 

 Alumnado con avaliacións aprobadas: 

 Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 

 Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e 
segunda avaliación, como máximo en dos puntos,  se o alumnado 
presenta e están ben elaborados os traballos enviados como actividades 
de repaso e reforzo 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades   Realización do presuposto da cociña é un traballo sobre escadas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Vía telefónica, correo electrónico e whatsapp 

Materiais e recursos  Arquivos PDF. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Vía telefónica e correo electrónico 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0982: Procesos en industrias de carpintaría e moble 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

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. 

CA 1.2 Diferenciáronse as empresas do sector en función do produto obtido 
(1%). 
CA 1.5 Caracterizouse a estrutura organizativa e de produción das principais 
empresas da rexión (1%). 
CA 1.7 Relacionouse a xestión da empresa e as vantaxes estratéxicas co 
proceso produtivo establecido e co produto obtido (2%). 

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. 
 

CA 2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e 
dos seus derivados (2%). 
CA 2.2 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 (2%). 
CA 2.3 Analizáronse e aplicáronse os sistemas de colocación da madeira 
(1%). 
CA 2.4 Agrupáronse as propiedades da madeira, considerando as súas 
características e as súas vantaxes, para a utilización en procesos de 
carpintaría e moble (3%). 
CA 2.5 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 (3%). 
CA 2.6 Identificáronse os principais subprodutos derivados da madeira e a 
cortiza, e clasificáronse polo seu nome comercial (3%). 
CA 2.7 Seleccionouse o sistema de protección da madeira en función da 
colocación do produto (3%). 
CA 2.8 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función do tipo de 
esforzo mecánico que deba soportar e das características desta (3%). 
CA 2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
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limpeza establecidas (1%). 
CA 2.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación (1%). 
CA 2.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades (1%). 

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. 

CA 3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu sistema de obtención e o seu 
nome comercial, en función da súa aplicación (3%). 
CA 3.2 Clasificáronse os materiais composites en función das súas 
características e aplicación (2%). 
CA 3.3 Identificáronse e seleccionáronse os adhesivos en función dos 
materiais base e do proceso de unión (3%). 
CA 3.9 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas (3%). 
CA 3.10 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á 
precisión requirida (1%). 

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. 

CA 4.1 Identificáronse os materiais de recubrimento polo seu nome comercial 
en función das súas características de aplicación (3%). 
CA 4.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das 
súas características, os sistemas de obtención e as aplicacións (2%). 
CA 4.3 Seleccionáronse recubrimentos decorativos en función do produto e 
do seu acabamento (2%). 
CA 4.4 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 (1%). 
CA 4.5 Identificáronse e seleccionáronse os procesos de tapizado e as 
operacións que se realizan neles (1%). 
CA 4.6 Determináronse os materiais, as ferramentas e os equipamentos 
necesarios para a elaboración de patróns para o tapizado (1%). 
CA 4.7 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 (1%). 
CA 4.8 Identificáronse e seleccionáronse os tipos de elementos de suxeición 
para os tapizados (1%). 
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CA 4.13 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á 
precisión requirida (1%). 
CA 4.14 Relacionáronse os ensaios fisicoquímicos dos materiais en función 
das aplicacións destes (1%). 
CA 4.15 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas (2%). 

RA5 - Caracteriza procesos de transformación da madeira, xustifica a 
súa secuencia e relaciona a materia prima cos produtos e os 
subprodutos obtidos. 
 

CA 5.1 Identificáronse as principais características e a configuración da 
empresa de primeira transformación de madeira (1%). 
CA 5.2 Identificáronse as principais características e a configuración da 
empresa de elaboración ou de instalación de produtos de carpintaría e moble 
(1%). 
CA 5.4 Identificáronse os principais sistemas de despezamento e corte da 
madeira, en relación cos produtos que cumpra obter e coas dimensións 
destes (2%). 
CA 5.5 Relacionáronse os principais sistemas de seca e tratamento da 
madeira cos seus resultados e cos tempos de realización (3%). 
CA 5.6 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira (2%). 
CA 5.7 Relacionáronse os sistemas de obtención de chapas cos produtos 
obtidos e cos seus procesos de aplicación (1%). 
CA 5.8 Identificáronse os principais procesos para a obtención de taboleiros 
en función do compoñente base (3%). 
CA 5.9 Identificáronse os sistemas de elaboración de distintos tipos de 
laminacións decorativas, relacionando as súas características técnicas con 
aplicación (2%). 
CA 5.11 Caracterizáronse liñas de produción de elementos de carpintaría e 
moble, en función da súa automatización (3%). 
CA 5.12 Relacionouse os sistemas de xestión de calidade e o seu 
aseguramento coas características dos procesos de transformación e 
produtos obtidos (2%). 

RA6 - Identifica sistemas construtivos na industria de carpintaría e 
moble, e diferénciaos en función da súa montaxe e da súa aplicación. 

CA 6.1 Identificouse a información contida na documentación técnica (2%). 
CA 6.2 Identificáronse os procedementos de construción e montaxe ou 
instalación na fabricación de carpintaría e moble (1%). 
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CA 6.3 Relacionáronse as operacións dos procedementos de unión e 
montaxe coa maquinaria, utensilios e ferramentas (1%). 
CA 6.4 Identificáronse as características dos sistemas de unión empregados 
en carpintaría e moble (caravillas, galletas, espigas, parafusos, etc.) (2%). 
CA 6.5 Identificáronse as características dos tipos de unións tradicionais en 
carpintaría e moble (ensamblaxes, empalmes e encaixamentos) (2%). 
CA 6.6 Definiuse a secuencia das operacións (2%). 

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. 

CA 7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector (2%). 
CA 7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental (2%). 
CA 7.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade 
persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos 
traballos específicos (2%). 
CA 7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos (2%). 
CA 7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos 
seguros nos procesos en industrias de carpintaría e moble (2%). 
CA 7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 
diferentes áreas e situacións de traballo (1%). 
CA 7.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención 
e seguridade, así como de protección ambiental (1%). 
CA 7.8 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 (1%). 
CA 7.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación (1%). 
CA 7.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos 
xerados, segundo a normativa de protección ambiental (1%). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
° Alumnado con avaliacións pendentes: 

- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
recuperación do módulo. 
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
reforzo e repaso. 
- Proba escrita. A proba escrita estará superada cun 5. 

° Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- Complementación da cualificación da media aritmética da 
primeira e segunda avaliación, como máximo en dos puntos: 
 1 punto, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 60 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 
 2 puntos, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 80 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Procedementos: 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

° Proba ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas 
para a proba presencial de non poder realizar esta ao non cumprirse 
as condicións de garantías sanitarias. 
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Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Criterios de cualificación: 
De poder levarse a cabo a proba escrita presencial: 
-Proba escrita; incluirá: 
preguntas de desenrolo de conceptos, preguntas de resposta breve e 
exercicios prácticos. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
 
De non poder levarse a cabo a proba escrita presencial:  
-Proba telemática: 
Consistirá nunha proba escrita aberta, unha proba obxectiva (exame tipo test) 
e ao finalizar estas unha proba tipo “one minute paper”. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 
alumnado na aula virtual da plataforma  Google Classroom 
“Procesos e Produtos” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula 
virtual  da plataforma  Google Classroom “Procesos e 
Produtos” 

Materiais e recursos Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse 
mediante clase online creada o 26 de marzo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0982: Procesos en industrias de carpintaría e moble 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

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. 

CA 1.2 Diferenciáronse as empresas do sector en función do produto obtido 
(1%). 
CA 1.5 Caracterizouse a estrutura organizativa e de produción das principais 
empresas da rexión (1%). 
CA 1.7 Relacionouse a xestión da empresa e as vantaxes estratéxicas co 
proceso produtivo establecido e co produto obtido (2%). 

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. 
 

CA 2.1 Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira e 
dos seus derivados (2%). 
CA 2.2 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 (2%). 
CA 2.3 Analizáronse e aplicáronse os sistemas de colocación da madeira 
(1%). 
CA 2.4 Agrupáronse as propiedades da madeira, considerando as súas 
características e as súas vantaxes, para a utilización en procesos de 
carpintaría e moble (3%). 
CA 2.5 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 (3%). 
CA 2.6 Identificáronse os principais subprodutos derivados da madeira e a 
cortiza, e clasificáronse polo seu nome comercial (3%). 
CA 2.7 Seleccionouse o sistema de protección da madeira en función da 
colocación do produto (3%). 
CA 2.8 Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función do tipo de 
esforzo mecánico que deba soportar e das características desta (3%). 
CA 2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
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limpeza establecidas (1%). 
CA 2.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación (1%). 
CA 2.14 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades (1%). 

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. 

CA 3.1 Identificáronse os taboleiros polo seu sistema de obtención e o seu 
nome comercial, en función da súa aplicación (3%). 
CA 3.2 Clasificáronse os materiais composites en función das súas 
características e aplicación (2%). 
CA 3.3 Identificáronse e seleccionáronse os adhesivos en función dos 
materiais base e do proceso de unión (3%). 
CA 3.9 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas (3%). 
CA 3.10 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á 
precisión requirida (1%). 

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. 

CA 4.1 Identificáronse os materiais de recubrimento polo seu nome comercial 
en función das súas características de aplicación (3%). 
CA 4.2 Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das 
súas características, os sistemas de obtención e as aplicacións (2%). 
CA 4.3 Seleccionáronse recubrimentos decorativos en función do produto e 
do seu acabamento (2%). 
CA 4.4 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 (1%). 
CA 4.5 Identificáronse e seleccionáronse os procesos de tapizado e as 
operacións que se realizan neles (1%). 
CA 4.6 Determináronse os materiais, as ferramentas e os equipamentos 
necesarios para a elaboración de patróns para o tapizado (1%). 
CA 4.7 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 (1%). 
CA 4.8 Identificáronse e seleccionáronse os tipos de elementos de suxeición 
para os tapizados (1%). 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULOMP0982: PROCESOS EN INDUSTRIAS DE CARPINTARÍA E MOBLE 
1º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 

 

  

 

CA 4.13 Expresáronse os resultados dos ensaios coa tolerancia adecuada á 
precisión requirida (1%). 
CA 4.14 Relacionáronse os ensaios fisicoquímicos dos materiais en función 
das aplicacións destes (1%). 
CA 4.15 Relacionáronse os defectos das pezas coas súas causas (2%). 

RA5 - Caracteriza procesos de transformación da madeira, xustifica a 
súa secuencia e relaciona a materia prima cos produtos e os 
subprodutos obtidos. 
 

CA 5.1 Identificáronse as principais características e a configuración da 
empresa de primeira transformación de madeira (1%). 
CA 5.2 Identificáronse as principais características e a configuración da 
empresa de elaboración ou de instalación de produtos de carpintaría e moble 
(1%). 
CA 5.4 Identificáronse os principais sistemas de despezamento e corte da 
madeira, en relación cos produtos que cumpra obter e coas dimensións 
destes (2%). 
CA 5.5 Relacionáronse os principais sistemas de seca e tratamento da 
madeira cos seus resultados e cos tempos de realización (3%). 
CA 5.6 Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira (2%). 
CA 5.7 Relacionáronse os sistemas de obtención de chapas cos produtos 
obtidos e cos seus procesos de aplicación (1%). 
CA 5.8 Identificáronse os principais procesos para a obtención de taboleiros 
en función do compoñente base (3%). 
CA 5.9 Identificáronse os sistemas de elaboración de distintos tipos de 
laminacións decorativas, relacionando as súas características técnicas con 
aplicación (2%). 
CA 5.11 Caracterizáronse liñas de produción de elementos de carpintaría e 
moble, en función da súa automatización (3%). 
CA 5.12 Relacionouse os sistemas de xestión de calidade e o seu 
aseguramento coas características dos procesos de transformación e 
produtos obtidos (2%). 

RA6 - Identifica sistemas construtivos na industria de carpintaría e 
moble, e diferénciaos en función da súa montaxe e da súa aplicación. 

CA 6.1 Identificouse a información contida na documentación técnica (2%). 
CA 6.2 Identificáronse os procedementos de construción e montaxe ou 
instalación na fabricación de carpintaría e moble (1%). 
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CA 6.3 Relacionáronse as operacións dos procedementos de unión e 
montaxe coa maquinaria, utensilios e ferramentas (1%). 
CA 6.4 Identificáronse as características dos sistemas de unión empregados 
en carpintaría e moble (caravillas, galletas, espigas, parafusos, etc.) (2%). 
CA 6.5 Identificáronse as características dos tipos de unións tradicionais en 
carpintaría e moble (ensamblaxes, empalmes e encaixamentos) (2%). 
CA 6.6 Definiuse a secuencia das operacións (2%). 

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. 

CA 7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector (2%). 
CA 7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental (2%). 
CA 7.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade 
persoais e colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos 
traballos específicos (2%). 
CA 7.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos (2%). 
CA 7.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos 
seguros nos procesos en industrias de carpintaría e moble (2%). 
CA 7.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para 
diferentes áreas e situacións de traballo (1%). 
CA 7.7 Formalizouse a documentación relacionada coa xestión de prevención 
e seguridade, así como de protección ambiental (1%). 
CA 7.8 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 (1%). 
CA 7.13 Aplicáronse as normas de presentación de documentación (1%). 
CA 7.15 Clasificáronse e separáronse os tipos de embalaxes e residuos 
xerados, segundo a normativa de protección ambiental (1%). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
° Alumnado con avaliacións pendentes: 

- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
recuperación do módulo. 
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
reforzo e repaso. 
- Proba escrita. A proba escrita estará superada cun 5. 

° Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- Complementación da cualificación da media aritmética da 
primeira e segunda avaliación, como máximo en dos puntos: 
 1 punto, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 60 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 
 2 puntos, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 80 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Procedementos: 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

° Proba ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas 
para a proba presencial de non poder realizar esta ao non cumprirse 
as condicións de garantías sanitarias. 
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Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Criterios de cualificación: 
De poder levarse a cabo a proba escrita presencial: 
-Proba escrita; incluirá: 
preguntas de desenrolo de conceptos, preguntas de resposta breve e 
exercicios prácticos. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
 
De non poder levarse a cabo a proba escrita presencial:  
-Proba telemática: 
Consistirá nunha proba escrita aberta, unha proba obxectiva (exame tipo test) 
e ao finalizar estas unha proba tipo “one minute paper”. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 
alumnado na aula virtual da plataforma  Google Classroom 
“Procesos e Produtos” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula 
virtual  da plataforma  Google Classroom “Procesos e 
Produtos” 

Materiais e recursos Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse 
mediante clase online creada o 26 de marzo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Unidade formativa 1: prototipos en carpintaría

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Compila información técnica para a construción de prototipos, analiza 
proxectos de fabricación e planifica procesos para a súa elaboración.

– CA1.1. Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.
– CA1.2. Determináronse os medios dispoñibles.
– CA1.3. Determináronse os ensaios e as probas que se vaian realizar.
– CA1.4. Determinouse o fluxo de procesos.
– CA1.5. Determinouse o uso de espazos.
– CA1.6. Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.
– CA1.7. Elaborouse unha proposta de materiais.
– CA1.8. Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.
– CA1.9. Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.
– CA1.10. Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización de
elementos de carpintaría.
– CA1.11. Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado de 
elementos de carpintaría, en función do proxecto xuntado.
– CA1.12. Estableceuse o proceso de construción dos elementos de carpintaría.
– CA1.13. Elaboráronse propostas de acabamento.

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.

– CA2.1. Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos 
materiais, incluídos os especificados no proxecto.
– CA2.4. Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.
– CA2.5. Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.
– CA2.6. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.
– CA2.8. Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das 
especificacións do proxecto.
– CA2.9. Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamento adecuados, e 
reguláronse os parámetros.
– CA2.10. Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os 
materiais e as ferraxes.

RA3. Elabora pezas e compoñentes para prototipos de elementos de carpintaría, 
realizando operacións de mecanizado con ferramentas manuais e maquinaria 
portátil e/ou convencional.

– CA3.1. Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.
– CA3.2. Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.
– CA3.4. Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.
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– CA3.11. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

RA4. Monta prototipos de elementos de carpintaría, compondo conxuntos 
mediante ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA4.1. Aplicáronse os adhesivos ás pezas do prototipo.
– CA4.2. Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.
– CA4.3. Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.
– CA4.4. Aplicáronse acabamentos.
– CA4.5. Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.
– CA4.7. Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

RA5. Avalía prototipos de elementos de carpintaría, para o que realiza ensaios, 
elaborando informes e propón melloras.

– CA5.5. Avaliouse a funcionalidade do prototipo.
– CA5.6. Valorouse a ergonomía do prototipo.
– CA5.8. Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

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.

– 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.
– CA6.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos 
traballos específicos.
– CA6.5. Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.

Unidade formativa 2: prototipos en moble

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Compila información técnica para a construción de prototipos, para o que 
analiza proxectos de fabricación e planifica procesos para a súa elaboración.

– CA1.1. Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.
– CA1.2. Determináronse os medios dispoñibles.
– CA1.3. Determináronse os ensaios e as probas que se vaian realizar.
– CA1.4. Determinouse o fluxo de procesos.
– CA1.5. Determinouse o uso de espazos.
– CA1.6. Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.
– CA1.7. Elaborouse unha proposta de materiais.
– CA1.8. Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.
– CA1.9. Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.
– CA1.10. Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización de
elementos de carpintaría.
– CA1.11. Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado de 
elementos de carpintaría, en función do proxecto xuntado.
– CA1.12. Estableceuse o proceso de construción dos elementos de carpintaría.
– CA1.13. Elaboráronse propostas de acabamento.
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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.

– CA2.1. Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos 
materiais, incluídos os especificados no proxecto.
– CA2.4. Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.
– CA2.5. Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.
– CA2.6. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.
– CA2.8. Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das 
especificacións do proxecto.
– CA2.9. Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamento adecuados, e 
reguláronse os parámetros.
– CA2.10. Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os 
materiais e as ferraxes.

RA3. Elabora pezas e compoñentes para prototipos de mobles, realizando operación
de mecanizado con ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA3.1. Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.
– CA3.2. Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.
– CA3.4. Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.
– CA3.11. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

RA4. Monta prototipos de mobles, compondo conxuntos mediante ferramentas 
manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA4.1. Aplicáronse os adhesivos ás pezas do prototipo.
– CA4.2. Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.
– CA4.3. Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.
– CA4.4. Aplicáronse acabamentos.
– CA4.5. Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.
– CA4.7. Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

RA5. Avalía prototipos de mobles, para o que realiza ensaios, elabora informes e 
propón melloras.

– CA5.5. Avaliouse a funcionalidade do prototipo.
– CA5.6. Valorouse a ergonomía do prototipo.
– CA5.8. Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

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.

– 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.
– CA6.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos 
traballos específicos.
– CA6.5. Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación
final

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
   O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos esixibles.

- 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.
- Definir a elaboración de pezas e compoñentes para o prototipo.
- Definir o montaxe de 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:
    Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos.
    Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos.
    A nota será a media aritmética dos traballos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
    Procedementos:

Traballos propostos polo docente ao longo do período de recuperación,  debido 
ao confinamento, COVID 19, entregados antes do día establecido no calendario 
de probas de avaliación ou no propio día e as horas da proba de recuperación.

       Instrumentos:
            Lista de cotexo sobre características, cualidades dos traballos entregados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades A relación de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado no 
Drive de Google, cartafol “PROTOTIPOS”, utilizado durante todo o curso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica levase a cabo a través do cartafol do Drive 
“PROTOTIPOS”.
Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar.
O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 
explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións.
Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 
correo corporativo vtome@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso na 
plataforma Drive tomecastro@gmail.com. Tamén pode solicitar unha vídeo-
conferencia a través da plataforma Skype o Cisco Webex.
O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 
formato papel.

Materiais e recursos Apuntes, catálogos, artigos, supostos prácticos e manuais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar o alumnado enviáronse correos electrónicos o correo facilitado polos
alumnos para a utilización da plataforma Drive. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Unidade formativa 1: prototipos en carpintaría

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Compila información técnica para a construción de prototipos, analiza 
proxectos de fabricación e planifica procesos para a súa elaboración.

– CA1.1. Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.
– CA1.2. Determináronse os medios dispoñibles.
– CA1.3. Determináronse os ensaios e as probas que se vaian realizar.
– CA1.4. Determinouse o fluxo de procesos.
– CA1.5. Determinouse o uso de espazos.
– CA1.6. Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.
– CA1.7. Elaborouse unha proposta de materiais.
– CA1.8. Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.
– CA1.9. Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.
– CA1.10. Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización de
elementos de carpintaría.
– CA1.11. Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado de 
elementos de carpintaría, en función do proxecto xuntado.
– CA1.12. Estableceuse o proceso de construción dos elementos de carpintaría.
– CA1.13. Elaboráronse propostas de acabamento.

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.

– CA2.1. Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos 
materiais, incluídos os especificados no proxecto.
– CA2.4. Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.
– CA2.5. Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.
– CA2.6. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.
– CA2.8. Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das 
especificacións do proxecto.
– CA2.9. Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamento adecuados, e 
reguláronse os parámetros.
– CA2.10. Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os 
materiais e as ferraxes.

RA3. Elabora pezas e compoñentes para prototipos de elementos de carpintaría, 
realizando operacións de mecanizado con ferramentas manuais e maquinaria 
portátil e/ou convencional.

– CA3.1. Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.
– CA3.2. Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.
– CA3.4. Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.
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– CA3.11. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

RA4. Monta prototipos de elementos de carpintaría, compondo conxuntos 
mediante ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA4.1. Aplicáronse os adhesivos ás pezas do prototipo.
– CA4.2. Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.
– CA4.3. Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.
– CA4.4. Aplicáronse acabamentos.
– CA4.5. Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.
– CA4.7. Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

RA5. Avalía prototipos de elementos de carpintaría, para o que realiza ensaios, 
elaborando informes e propón melloras.

– CA5.5. Avaliouse a funcionalidade do prototipo.
– CA5.6. Valorouse a ergonomía do prototipo.
– CA5.8. Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

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.

– 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.
– CA6.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos 
traballos específicos.
– CA6.5. Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.

Unidade formativa 2: prototipos en moble

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1. Compila información técnica para a construción de prototipos, para o que 
analiza proxectos de fabricación e planifica procesos para a súa elaboración.

– CA1.1. Identificáronse os elementos, a súa forma e as súas medidas.
– CA1.2. Determináronse os medios dispoñibles.
– CA1.3. Determináronse os ensaios e as probas que se vaian realizar.
– CA1.4. Determinouse o fluxo de procesos.
– CA1.5. Determinouse o uso de espazos.
– CA1.6. Identificáronse as necesidades de medios auxiliares.
– CA1.7. Elaborouse unha proposta de materiais.
– CA1.8. Determináronse os sistemas de unión e ensamblaxes.
– CA1.9. Trazáronse os patróns para a realización das pezas con forma.
– CA1.10. Confeccionouse a listaxe de especificacións de calidade necesarias na realización de
elementos de carpintaría.
– CA1.11. Seleccionouse a maquinaria e os utensilios necesarios para o mecanizado de 
elementos de carpintaría, en función do proxecto xuntado.
– CA1.12. Estableceuse o proceso de construción dos elementos de carpintaría.
– CA1.13. Elaboráronse propostas de acabamento.
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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.

– CA2.1. Determinouse o material máis idóneo a partir de mostras de ensaio con distintos 
materiais, incluídos os especificados no proxecto.
– CA2.4. Seleccionáronse os utensilios específicos das máquinas que interveñen no proxecto.
– CA2.5. Seleccionáronse protocolos específicos de mecanizado.
– CA2.6. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.
– CA2.8. Determinouse o proceso de acabamento máis adecuado en función das 
especificacións do proxecto.
– CA2.9. Seleccionáronse os equipamentos e os utensilios de acabamento adecuados, e 
reguláronse os parámetros.
– CA2.10. Establecéronse os protocolos de calidade canto ao acabamento, as medidas, os 
materiais e as ferraxes.

RA3. Elabora pezas e compoñentes para prototipos de mobles, realizando operación
de mecanizado con ferramentas manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA3.1. Seleccionouse a escala adecuada para o prototipo que se vaia construír.
– CA3.2. Elaboráronse os planos a escala para a construción do prototipo.
– CA3.4. Elaborouse o fluxo de operacións óptimo.
– CA3.11. Determináronse os medios de protección e seguridade no mecanizado do proxecto.

RA4. Monta prototipos de mobles, compondo conxuntos mediante ferramentas 
manuais e maquinaria portátil e/ou convencional.

– CA4.1. Aplicáronse os adhesivos ás pezas do prototipo.
– CA4.2. Realizouse a prensaxe e o encolamento das partes de pezas.
– CA4.3. Ensambláronse as pezas segundo as especificacións do proxecto.
– CA4.4. Aplicáronse acabamentos.
– CA4.5. Colocáronse as ferraxes e os accesorios do prototipo.
– CA4.7. Embalouse o prototipo con diversos sistemas de embalaxe.

RA5. Avalía prototipos de mobles, para o que realiza ensaios, elabora informes e 
propón melloras.

– CA5.5. Avaliouse a funcionalidade do prototipo.
– CA5.6. Valorouse a ergonomía do prototipo.
– CA5.8. Determinouse o nivel de calidade obtido no prototipo.

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.

– 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.
– CA6.4. Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos 
traballos específicos.
– CA6.5. Propuxéronse protocolos de seguridade específicos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación
final

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
   O alumno a través dos traballos debe demostrar o seguintes mínimos esixibles.

- 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.
- Definir a elaboración de pezas e compoñentes para o prototipo.
- Definir o montaxe de 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:
    Cada traballo cualificarase de 1 a 10 puntos.
    Un traballo non entregado terá unha puntuación de 0 puntos.
    A nota será a media aritmética dos traballos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
    Procedementos:

Traballos propostos polo docente ao longo do período de recuperación,  debido 
ao confinamento, COVID 19, entregados antes do día establecido no calendario 
de probas de avaliación ou no propio día e as horas da proba de recuperación.

       Instrumentos:
            Lista de cotexo sobre características, cualidades dos traballos entregados.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades A relación de traballos e actividades atópase a disposición do alumnado no 
Drive de Google, cartafol “PROTOTIPOS”, utilizado durante todo o curso.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica levase a cabo a través do cartafol do Drive 
“PROTOTIPOS”.
Nese cartafol hai acceso os traballos que se deben realizar.
O profesor está a disposición do alumnado, para supervisar as actividades, dar 
explicacións complementarias, solucionar dubidas e responder a cuestións.
Para levar a bo fin estás accións o alumnado pode comunicarse mediante o 
correo corporativo vtome@edu.xunta.es ou o correo utilizado durante o curso na 
plataforma Drive tomecastro@gmail.com. Tamén pode solicitar unha vídeo-
conferencia a través da plataforma Skype o Cisco Webex.
O alumnado sen conectividade pode solicitar que se lle faciliten as tarefas en 
formato papel.

Materiais e recursos Apuntes, catálogos, artigos, supostos prácticos e manuais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar o alumnado enviáronse correos electrónicos o correo facilitado polos
alumnos para a utilización da plataforma Drive. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0984.Representación en carpintería e moblaxe 

   
 Os contidos mínimos esixidos son os criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 

foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 MP0984_12  Representacións sobre taboleiro de elementos de carpintaría e moblaxe 
 MP0984_22  Representacións e documentación de elementos de carpintaría e moblaxe mediante programas de computador 

 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Representa elementos e conxuntos de carpintaría e 
moble debuxando vistas e perspectivas a man alzada 
       
       
       

CA1.1 Valorouse a importancia dos esbozos no proceso de desenvolvemento de proxectos de carpintaría e 
moble, identificando o uso ao que se destinen. 
CA1.2 Representouse o espazo onde se vaia realizar a instalación de carpintaría e moblaxe, partindo da toma de 
datos necesaria. 
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. 
CA1.4 Seleccionáronse os elementos e os conxuntos de carpintaría e moblaxe que vaian ser representados nos 
esbozos. 
CA1.5 Identificáronse os elementos representados e integráronse no conxunto ao que vaian destinados. 
CA1.6 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos e os 
conxuntos. 
CA1.7 Utilizouse un soporte adecuado ao uso previsto. 
CA1.8 Utilizáronse os instrumentos de debuxo adecuados. 
CA1.9 Distribuíuse o espazo dispoñible no soporte para conseguir un conxunto de representacións e anotacións 
equilibrado e claramente lexible. 
CA1.10 Estableceuse unha secuencia de operacións baseada na observación, o encaixamento proporcionado, o 
debuxo básico, o acabamento e a anotación. 
CA1.11 Utilizouse a simboloxía normalizada. 
CA1.12 Definíronse as proporcións adecuadamente. 
CA1.14 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 
CA1.15 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión. 
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CA1.16 Traballouse con pulcritude e limpeza. 
CA1.17 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido. 
CA1.18 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza. 
CA1.19 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA2 - Debuxa elementos de carpintaría e moble 
representándoos mediante os sistemas diédrico, 
axonométrico e cónico, empregando utensilios de debuxo 
sobre taboleiro. 

CA2.1 Identificáronse os principais fundamentos e conceptos da xeometría plana. 
CA2.2 Seleccionouse o sistema de representación máis axeitado para representar os produtos de carpintaría e 
moble. 
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. 
CA2.4 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos e aos produtos que cumpra representar, á escala 
seleccionada e ao uso previsto. 
CA2.5 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto. 
CA2.6 Realizáronse as representacións diédricas e axonométricas, e as perspectivas cónicas necesarias. 
CA2.7 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas. 
CA2.8 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 
CA2.9 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño ou a importancia relativa do 
representado. 
CA2.10 Seleccionouse a cor e o tipo de sombreamento normalizado para as representacións seccionadas. 
CA2.11 Traballouse con orde e limpeza. 
CA2.12 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido. 
CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera. 
CA2.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA1 - Elabora documentación gráfica de produtos de 
carpintaría e moble, debuxando planos mediante programas 
de deseño asistido por computador. 

CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por 
computador. 
CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos e utilidades do programa de deseño asistido por computador. 
CA1.3 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto de construción. 
CA1.4 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria nos planos. 
CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, dándolles prioridade a formatos normalizados. 
CA1.7 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións, axonometrías e detalles de elementos e produtos 
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de carpintaría e moble, de acordo cos esbozos subministrados. 
CA1.8 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes. 
CA1.11 Debuxouse con precisión e calidade no tempo previsto. 
CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA2 - Elabora planos de produtos de carpintaría e moble 
representando os seus compoñentes e incorporando datos 
técnicos para a fabricación. 

CA2.1 Identificáronse as características e os elementos do proxecto de carpintaría e moble que cumpra   
representar. 
CA2.2 Seleccionouse o tipo de cota tendo en conta a función do produto ou o seu proceso de fabricación. 
CA2.3 Representáronse cotas segundo as normas de representación gráficas. 
CA2.8 Representáronse elementos normalizados seguindo a normativa aplicable. 
CA2.9 Representáronse marcos e caixas coa información, as dimensións e a posición requiridos. 
CA2.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza. 
CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de produtos de 
carpintaría e moble, reproducindo, organizando e arquivando 
os planos en soporte impreso e informático. 

CA3.2 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución. 
CA3.3 Comprobouse a nitidez e a lexibilidade das copias realizadas. 
CA3.5 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido. 
CA3.8 Creáronse copias de seguridade de todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de 
produtos. 
CA3.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera. 
CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Tarefas propostas durante o período de confinamento, COVID 19: 
 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo, e de ampliación das aprendizaxes 

necesarias. 
Proba presencial. (Se a situación sanitaria o permitise, e segundo un protocolo de 

seguridade sanitaria, aprobado polas autoridades competentes, que garanta a 
máxima seguridade tanto para o alumnado, a comunidade educativa e persoal non 
docente do centro). 

Proba telemática con horario de inicio e remate establecido, os recursos necesarios 
para a realización da proba, de ser preciso, segundo se desprende das instrucións 
do 27 de Abril de 2020 que determina a posta a disposición do alumnado dos 
recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das 
súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para 
permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial. 

 
As probas telemáticas, non presenciais deben ter previamente  a autorización do alumnado 
para poder realizar unha gravación da execución da mesma.  

Instrumentos: 
 
 Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase en dúas sesións de 

tres horas cada unha, na que se desenvolverá unha proba práctica sobre os contidos 
expostos nos dous primeiros trimestres do módulo. 

1º Trimestre 
 Representar elementos e conxuntos de carpintaría e moble debuxando vistas e 

perspectivas a man alzada: Tomar os datos e croquizar elementos de carpintaría e 
moble con toda a información precisa para poder ser representados sobre 
taboleiro.(1h). 

Representar de xeito técnico os elementos de carpintaría e moble: Representar os  
elementos de carpintaría e moble mediante os sistemas diédrico, axonométrico ou 
cónico, empregando utensilios de debuxo técnico sobre taboleiro. Normativa de 
aplicación. Elaboración de detalles de instalación ou de fabricación. (2h). 

2º Trimestre 
CAD 2D. Elaborar os planos de produtos de carpintaría e moble representando os seus 

compoñentes  mediante programas de deseño asistido por computador,  incorporando 
datos técnicos para a fabricación e xestionar a documentación ,reproducindo, 
organizando e arquivando os planos en soporte impreso e/ou informático.(3h). 

 
        A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e poder concretar o 

grao de concreción dos correspondentes RA. 
 
Recursos: 
 
      Material de toma de datos, escritura, debuxo e calculadora. 

Se ha proba fose de tipo telemática, precisaría un ordenador persoal con acceso a 
internet equipado con cámara e micrófono, programa de CAD 2D, procesador de  
textos, folla de cálculo e xerador de pdf. 
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Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 

A cualificación final calcúlase a partires das  notas obtidas en  cada trimestre, realizando 
a  media ponderada de tódalas notas dos RA correspondentes e segundo a 
porcentaxe (peso proporcional) de cada un no conxunto do módulo. 

 
O alumnado pode acadar unha avaliación positiva ou mellorar a nota final de distinto 

xeito. 
 
Alumnado con avaliacións  pendentes.  
 
Distintas posibilidades: 
1.  Actividades de recuperación: Presentación e participación no 100% das tarefas 

propostas para cada trimestre coma actividades recuperación do módulo,en tempo 
e forma e ben resoltas. 

2. Proba escrita/telemática. Obter unha cualificación igual ou superior ó 50% da 
puntuación total da proba correspondente o trimestre suspenso. 

3. Realización das actividades de recuperación e proba do trimestre pendente: 
Presentación do 70%  das actividades propostas para cada trimestre coma 
actividades recuperación do módulo,en tempo e forma, ben resoltas e obter unha 
cualificación igual ou superior ó 30% da puntuación total da proba 
escrita/telemática. 

 
Alumnado con as avaliacións aprobadas. 
 
1. Mellora da nota media aritmética da primeira e segunda avaliación, como máximo en 

dous puntos, por presentar e participar no 100% das tarefas de repaso é reforzo en 
tempo e forma e estar perfectamente executadas. O incremento de nota 
establecerase atendendo a porcentaxe máxima establecida e para acadar un 
incremento mínimo de un punto sobre a nota as tarefas a presentar debidamente 
executadas deben superar o 80%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse  actividades de recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias 
para todo o  alumnado. 
 
Para todo o alumnado, que ten adquiridas ou non, as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as seguintes 
actividades expostas na aula virtual, no classroom,  comunicadas e enviadas mediante 
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abalar e/ou correo electrónico e explicadas a través do Cisco Webex, que lles axudaran 
a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo. 
 
Actividades 1º Trimestre 

 Actividade 1. Representar elementos de carpintaría e moble a man alzada. 
 Actividade 2. Representar de xeito técnico os elementos de carpintaría e 

moble  sobre taboleiro. 
 Actividade 3. Representar detalles construtivos e compoñentes de elementos 

de carpintaría e moble a man alzada e mediante representación técnica sobre 
taboleiro. 
 

Actividades 2º Trimestre 
 Actividade 1. Representación de elementos en CAD 2D. 
 Actividade 2. Representar elementos de carpintaría e moble en CAD 2D. 
 Actividade 3. Xestionar a documentación gráfica dos elementos 

representados segundo a normativa técnica.  
 

As actividades están propostas para todo o alumnado, servindo  coma actividades de 
recuperación no caso de alumnado con trimestres pendentes e de repaso e reforzo no caso 
de alumnado con  trimestres aprobados. Estas actividades, se a evolución xeral do grupo o 
permitise poderán  ampliarse  nos termos que se consideren estritamente necesarias para 
todo ou parte do  alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicar mediante Abalar, mensaxería da Aula Virtual do centro, mensaxería do 
Classroom, Invitación de Cisco Webex Meetings e correo electrónico  ao alumnado 
da disposición de recursos, tarefas propostas e a celebración de video-onferencias 
relacionadas.  

Expoñer na Aula Virtual do centro, no Clasroom e/ou Drive asociado, mediante 
videoconferencias con Cisco Webex, mediante envío por medio do correo 
electrónico, dos recursos precisos para a realización das tarefas propostas. 

Correxir as tarefas realizadas, aclararando as dúbidas plantexadas, a través dos medíos 
de comunicación empregados en xeral ou de xeito particular mediante o medio 
que o alumnado solicite. 

Materiais e recursos Material didáctico, apuntes, videotitoriais, webs relacionadas, etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicase ao alumnado e ás familias mediante un Abalar da disposición da 
programación na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: Representación de carpintaría e moble 
CICLO SUPERIOR DE DESEÑO e AMOBLAMENTO 
DEPARTAMENTO: MADEIRA, MOBLE E CORTIZA 
DATA: 06 / 05 / 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA_2º CM CARPINTARÍA E MOBLE 
 

  

 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0984.Representación en carpintería e moblaxe 

   
 Os contidos mínimos esixidos son os criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 

foron deseñados na elaboración da programación do módulo. 
 MP0984_12  Representacións sobre taboleiro de elementos de carpintaría e moblaxe 
 MP0984_22  Representacións e documentación de elementos de carpintaría e moblaxe mediante programas de computador 

 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Representa elementos e conxuntos de carpintaría e 
moble debuxando vistas e perspectivas a man alzada 
       
       
       

CA1.1 Valorouse a importancia dos esbozos no proceso de desenvolvemento de proxectos de carpintaría e 
moble, identificando o uso ao que se destinen. 
CA1.2 Representouse o espazo onde se vaia realizar a instalación de carpintaría e moblaxe, partindo da toma de 
datos necesaria. 
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. 
CA1.4 Seleccionáronse os elementos e os conxuntos de carpintaría e moblaxe que vaian ser representados nos 
esbozos. 
CA1.5 Identificáronse os elementos representados e integráronse no conxunto ao que vaian destinados. 
CA1.6 Seleccionáronse as vistas necesarias e os cortes suficientes para a identificación dos elementos e os 
conxuntos. 
CA1.7 Utilizouse un soporte adecuado ao uso previsto. 
CA1.8 Utilizáronse os instrumentos de debuxo adecuados. 
CA1.9 Distribuíuse o espazo dispoñible no soporte para conseguir un conxunto de representacións e anotacións 
equilibrado e claramente lexible. 
CA1.10 Estableceuse unha secuencia de operacións baseada na observación, o encaixamento proporcionado, o 
debuxo básico, o acabamento e a anotación. 
CA1.11 Utilizouse a simboloxía normalizada. 
CA1.12 Definíronse as proporcións adecuadamente. 
CA1.14 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 
CA1.15 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión. 
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CA1.16 Traballouse con pulcritude e limpeza. 
CA1.17 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido. 
CA1.18 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza. 
CA1.19 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA2 - Debuxa elementos de carpintaría e moble 
representándoos mediante os sistemas diédrico, 
axonométrico e cónico, empregando utensilios de debuxo 
sobre taboleiro. 

CA2.1 Identificáronse os principais fundamentos e conceptos da xeometría plana. 
CA2.2 Seleccionouse o sistema de representación máis axeitado para representar os produtos de carpintaría e 
moble. 
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. 
CA2.4 Elixiuse o formato e o soporte adecuados aos elementos e aos produtos que cumpra representar, á escala 
seleccionada e ao uso previsto. 
CA2.5 Seleccionáronse os utensilios de debuxo en función da natureza do traballo previsto. 
CA2.6 Realizáronse as representacións diédricas e axonométricas, e as perspectivas cónicas necesarias. 
CA2.7 Cotáronse os elementos representados de xeito claro e de acordo coas normas. 
CA2.8 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 
CA2.9 Seleccionouse o tipo e o grosor de liña segundo a norma, a escala, o tamaño ou a importancia relativa do 
representado. 
CA2.10 Seleccionouse a cor e o tipo de sombreamento normalizado para as representacións seccionadas. 
CA2.11 Traballouse con orde e limpeza. 
CA2.12 Distribuíuse o tempo dispoñible para lograr unha representación eficiente no prazo requirido. 
CA2.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera. 
CA2.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA1 - Elabora documentación gráfica de produtos de 
carpintaría e moble, debuxando planos mediante programas 
de deseño asistido por computador. 

CA1.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por 
computador. 
CA1.2 Identificouse o deseño con obxectos e utilidades do programa de deseño asistido por computador. 
CA1.3 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto de construción. 
CA1.4 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria nos planos. 
CA1.5 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, dándolles prioridade a formatos normalizados. 
CA1.7 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións, axonometrías e detalles de elementos e produtos 
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de carpintaría e moble, de acordo cos esbozos subministrados. 
CA1.8 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes. 
CA1.11 Debuxouse con precisión e calidade no tempo previsto. 
CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA2 - Elabora planos de produtos de carpintaría e moble 
representando os seus compoñentes e incorporando datos 
técnicos para a fabricación. 

CA2.1 Identificáronse as características e os elementos do proxecto de carpintaría e moble que cumpra   
representar. 
CA2.2 Seleccionouse o tipo de cota tendo en conta a función do produto ou o seu proceso de fabricación. 
CA2.3 Representáronse cotas segundo as normas de representación gráficas. 
CA2.8 Representáronse elementos normalizados seguindo a normativa aplicable. 
CA2.9 Representáronse marcos e caixas coa información, as dimensións e a posición requiridos. 
CA2.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo cando así se estableza. 
CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de produtos de 
carpintaría e moble, reproducindo, organizando e arquivando 
os planos en soporte impreso e informático. 

CA3.2 Seleccionouse e utilizouse o medio de reprodución adecuado ás necesidades de distribución. 
CA3.3 Comprobouse a nitidez e a lexibilidade das copias realizadas. 
CA3.5 Organizouse a documentación de maneira que o acceso a ela sexa doado e rápido. 
CA3.8 Creáronse copias de seguridade de todos os ficheiros informáticos con documentación técnica de 
produtos. 
CA3.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, cando así se establecera. 
CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades propostas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Tarefas propostas durante o período de confinamento, COVID 19: 
 
Actividades de recuperación, repaso e reforzo, e de ampliación das aprendizaxes 

necesarias. 
Proba presencial. (Se a situación sanitaria o permitise, e segundo un protocolo de 

seguridade sanitaria, aprobado polas autoridades competentes, que garanta a 
máxima seguridade tanto para o alumnado, a comunidade educativa e persoal non 
docente do centro). 

Proba telemática con horario de inicio e remate establecido, os recursos necesarios 
para a realización da proba, de ser preciso, segundo se desprende das instrucións 
do 27 de Abril de 2020 que determina a posta a disposición do alumnado dos 
recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das 
súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para 
permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial. 

 
As probas telemáticas, non presenciais deben ter previamente  a autorización do alumnado 
para poder realizar unha gravación da execución da mesma.  

Instrumentos: 
 
 Proba escrita presencial/telemática. A proba será escrita e realizarase en dúas sesións de 

tres horas cada unha, na que se desenvolverá unha proba práctica sobre os contidos 
expostos nos dous primeiros trimestres do módulo. 

1º Trimestre 
 Representar elementos e conxuntos de carpintaría e moble debuxando vistas e 

perspectivas a man alzada: Tomar os datos e croquizar elementos de carpintaría e 
moble con toda a información precisa para poder ser representados sobre 
taboleiro.(1h). 

Representar de xeito técnico os elementos de carpintaría e moble: Representar os  
elementos de carpintaría e moble mediante os sistemas diédrico, axonométrico ou 
cónico, empregando utensilios de debuxo técnico sobre taboleiro. Normativa de 
aplicación. Elaboración de detalles de instalación ou de fabricación. (2h). 

2º Trimestre 
CAD 2D. Elaborar os planos de produtos de carpintaría e moble representando os seus 

compoñentes  mediante programas de deseño asistido por computador,  incorporando 
datos técnicos para a fabricación e xestionar a documentación ,reproducindo, 
organizando e arquivando os planos en soporte impreso e/ou informático.(3h). 

 
        A proba deseñarase para avaliar o grao de concreción de cada CA, e poder concretar o 

grao de concreción dos correspondentes RA. 
 
Recursos: 
 
      Material de toma de datos, escritura, debuxo e calculadora. 

Se ha proba fose de tipo telemática, precisaría un ordenador persoal con acceso a 
internet equipado con cámara e micrófono, programa de CAD 2D, procesador de  
textos, folla de cálculo e xerador de pdf. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 

A cualificación final calcúlase a partires das  notas obtidas en  cada trimestre, realizando 
a  media ponderada de tódalas notas dos RA correspondentes e segundo a 
porcentaxe (peso proporcional) de cada un no conxunto do módulo. 

 
O alumnado pode acadar unha avaliación positiva ou mellorar a nota final de distinto 

xeito. 
 
Alumnado con avaliacións  pendentes.  
 
Distintas posibilidades: 
1.  Actividades de recuperación: Presentación e participación no 100% das tarefas 

propostas para cada trimestre coma actividades recuperación do módulo,en tempo 
e forma e ben resoltas. 

2. Proba escrita/telemática. Obter unha cualificación igual ou superior ó 50% da 
puntuación total da proba correspondente o trimestre suspenso. 

3. Realización das actividades de recuperación e proba do trimestre pendente: 
Presentación do 70%  das actividades propostas para cada trimestre coma 
actividades recuperación do módulo,en tempo e forma, ben resoltas e obter unha 
cualificación igual ou superior ó 30% da puntuación total da proba 
escrita/telemática. 

 
Alumnado con as avaliacións aprobadas. 
 
1. Mellora da nota media aritmética da primeira e segunda avaliación, como máximo en 

dous puntos, por presentar e participar no 100% das tarefas de repaso é reforzo en 
tempo e forma e estar perfectamente executadas. O incremento de nota 
establecerase atendendo a porcentaxe máxima establecida e para acadar un 
incremento mínimo de un punto sobre a nota as tarefas a presentar debidamente 
executadas deben superar o 80%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse  actividades de recuperación, repaso, 
reforzo e no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias 
para todo o  alumnado. 
 
Para todo o alumnado, que ten adquiridas ou non, as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proponse as seguintes 
actividades expostas na aula virtual, no classroom,  comunicadas e enviadas mediante 
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abalar e/ou correo electrónico e explicadas a través do Cisco Webex, que lles axudaran 
a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo. 
 
Actividades 1º Trimestre 

 Actividade 1. Representar elementos de carpintaría e moble a man alzada. 
 Actividade 2. Representar de xeito técnico os elementos de carpintaría e 

moble  sobre taboleiro. 
 Actividade 3. Representar detalles construtivos e compoñentes de elementos 

de carpintaría e moble a man alzada e mediante representación técnica sobre 
taboleiro. 
 

Actividades 2º Trimestre 
 Actividade 1. Representación de elementos en CAD 2D. 
 Actividade 2. Representar elementos de carpintaría e moble en CAD 2D. 
 Actividade 3. Xestionar a documentación gráfica dos elementos 

representados segundo a normativa técnica.  
 

As actividades están propostas para todo o alumnado, servindo  coma actividades de 
recuperación no caso de alumnado con trimestres pendentes e de repaso e reforzo no caso 
de alumnado con  trimestres aprobados. Estas actividades, se a evolución xeral do grupo o 
permitise poderán  ampliarse  nos termos que se consideren estritamente necesarias para 
todo ou parte do  alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicar mediante Abalar, mensaxería da Aula Virtual do centro, mensaxería do 
Classroom, Invitación de Cisco Webex Meetings e correo electrónico  ao alumnado 
da disposición de recursos, tarefas propostas e a celebración de video-onferencias 
relacionadas.  

Expoñer na Aula Virtual do centro, no Clasroom e/ou Drive asociado, mediante 
videoconferencias con Cisco Webex, mediante envío por medio do correo 
electrónico, dos recursos precisos para a realización das tarefas propostas. 

Correxir as tarefas realizadas, aclararando as dúbidas plantexadas, a través dos medíos 
de comunicación empregados en xeral ou de xeito particular mediante o medio 
que o alumnado solicite. 

Materiais e recursos Material didáctico, apuntes, videotitoriais, webs relacionadas, etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicase ao alumnado e ás familias mediante un Abalar da disposición da 
programación na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0539: Solucións construtivas 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao módulo; isto é: 
- UC1361_3: Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na industria de fabricación de moblaxe. 
- UC1363_3: Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1_ Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de carpintaría e 
moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos 

Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a solución construtiva. 

Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios. 

Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica. 

Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os 
elementos normalizados e os materiais. 

Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo. 

Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos requisitos de 
resistencia e espazo. 

Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 

RA2_ Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e moble, e 
xustifica as características dimensionais e técnicas establecidas 

 

 

 

 

Compiláronse os datos de partida 

Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co uso previsto. 

Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento. 

Identificáronse os materiais e os produtos necesarios. 

Prevíronse os recursos humanos necesarios. 

Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos. 
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Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección dos materiais, 
os produtos e os procesos. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 

RA3_ Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de 
representación e utilizando programas de deseño 

Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis adecuados para a 
realización do debuxo 

Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos 
e construcións xeométricas sinxelas. 

Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, 
polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces, molduras, e curvas cónicas e 
técnicas 

Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, seccións, etc.). 

Utilizáronse escalas e formatos normalizados. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes presentáronse 
debidamente pregados e encadernados. 

Demostrouse destreza na execución dos planos. 

RA4_ Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de carpintaría 
e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e accesorios 

Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación. 

Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes no mercado. 

Aplicouse un criterio de referencia. 

Clasificáronse as referencias en función do seu material e do proceso. 

Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 
establecidas. 
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Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 

Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA5_ Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando normas de 
representación e utilizando programas de deseño. 

Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado de liñas, ángulos 
e construcións xeométricas sinxelas. 

Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, cuadriláteros, 
polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces, molduras, e curvas cónicas e  

Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade. 

Utilizáronse escalas e formatos normalizados. 

Identificouse o plano coa súa información característica. 

Manexáronse programas de deseño asistido por computador. 

Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

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

Aplicáronse as normas de presentación dos traballos 

Demostrouse destreza na execución dos planos.. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballos propostos pola docente ao longo do período de confinamento, 
COVID 19). 

Instrumentos: 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres horas 
na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos do 
módulo.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Alumnado con avaliacións pendentes: 

 Presentación do 80% dos traballos enviados como actividades 
recuperación do módulo. 

 Proba escrita. A proba será escrita e realizarase en unha sesión de tres 
horas na que se desenvolverá un exame teórico-práctico sobre os contidos 
do módulo.  A proba escrita estará superada cun 5. 

 Alumnado con avaliacións aprobadas: 

 Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 

 Complementación da cualificación da media aritmética da primeira e 
segunda avaliación, como máximo en dos puntos, se o alumnado presenta 
e están ben elaborados os traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades   Repaso de exercicios e teoría AutoCAD 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Chamada telefónica, correo electrónico e whatsapp 

Materiais e recursos  Apuntes, vídeos, indicacións, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Vía telefónica 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0990: Xestión da produción en carpintaría e moble 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao 
módulo; isto é: 
- UC1361_3: Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na industria de fabricación de moblaxe. 
- UC1363_3: Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de 
moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1_Xestiona aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, 
planificando procedementos de abastecemento e cubrindo a documentación 
de compras. 

CA 1.1 Elaborouse un plan de abastecemento de acordo coas necesidades de 
materias primas e compoñentes (3%). 
CA 1.2 Calculáronse as existencias óptimas considerando custos de emisión de 
pedidos, custos de almacenamento e tempos de entrega (3%). 
CA 1.3 Calculáronse as existencias de seguridade en función da fiabilidade dos 
provedores e da estabilidade da demanda (2%). 
CA 1.4 Relacionouse o modelo de control de aprovisionamento co proceso de 
fabricación (1%). 
CA 1.5 Definiuse o ritmo de aprovisionamento para cada material, en función dos 
consumos previstos (2%). 
CA 1.7 Especificouse a referencia dos artigos, o prezo, a cantidade e o 
subministrador (2%). 

RA2_Supervisa a recepción de aprovisionamentos, organizando o seu 
almacenamento e controlando as súas existencias. 
 
 
 
 

CA 2.1 Comprobouse que as características, a cantidade e o estado de conservación 
dos produtos recibidos se correspondan co solicitado (3%). 
CA 2.3 Relacionouse o método de almacenaxe coas características e o tamaño dos 
materiais (2%). 
CA 2.5 Aproveitouse convenientemente o espazo de almacenamento en función das 
características do material, das instalacións e dos percorridos previstos (1%). 
CA 2.6 Localizouse o material no almacén interpretando o sistema de etiquetaxe 
(2%). 
CA 2.7 Calculouse o punto de reposición de existencias en función do tempo de 
subministración e o consumo estimado (3%). 
CA 2.8 Relacionáronse os documentos de control de existencias co procedemento 
establecido (2%). 
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CA 2.9 Identificáronse os principais danos que poden sufrir as materias primas, os 
compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu almacenamento (1%). 
CA 2.11 Clasificáronse os materiais almacenados atendendo a criterios de 
seguridade, caducidade, temperatura, toxicidade, inflamabilidade e humidade (2%). 
CA 2.12 Determináronse os criterios de valoración de existencias (2%). 
CA 2.13 Determinouse o método utilizado para a codificación do inventario (2%). 
CA 2.14 Determinouse o método utilizado para o control do inventario (2%). 

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. 

CA 3.1 Relacionouse a orixe das mercadorías coa documentación requirida (2%). 
CA 3.3 Xeráronse bases de datos actualizadas de provedores e materiais mediante 
ferramentas informáticas (2%). 
CA 3.4 Relacionouse a información do produto co provedor nas operacións de 
compra (1%). 
CA 3.5 Procesouse a información xerada nas operacións de control de 
aprovisionamento mediante aplicacións informáticas de xestión de pedidos e de 
expedición de produtos (2%). 
CA 3.6 Detectáronse posibles desviacións de inventario (2%). 
CA 3.7 Déuselle prioridade á subministración interna de materiais en función das 
necesidades de fabricación (1%). 

RA4_ Determina recursos para a fabricación e a instalación en carpintaría e 
moble, e asigna tarefas en función dos medios técnicos dispoñibles. 

CA 4.1 Determinouse o plan de recursos e de materias primas e compoñentes 
necesarios, analizando o proxecto de fabricación (3%). 
CA 4.2 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias (2%). 
CA 4.3 Determináronse os medios técnicos e os equipamentos de fabricación, así 
como a ruta que cumprirá seguir (3%). 
CA 4.4 Xeráronse os documentos de traballo (follas de ruta, lista de materiais, fichas 
de traballo, control estatístico do proceso, etc.) (3%). 
CA 4.6 Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda 
no prazo previsto (2%). 
CA 4.7 Distribuíronse as tarefas dependendo do perfil dos recursos humanos e dos 
recursos materiais dispoñibles (3%). 

RA5_Supervisa operacións de fabricación e instalación en carpintaría e moble, 
controlando plans de produción e comprobando parámetros de calidade. 
 

CA 5.1 Identificouse a cantidade de pezas para fabricar ou instalar, así como o prazo 
de execución, en función dos prazos de entrega (3%). 
CA 5.2 Determinouse o tamaño dos lotes de produción (2%). 
CA 5.3 Identificáronse os equipamentos, os utensilios e as instalacións dispoñibles 
que respondan ao procedemento establecido (3%). 
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CA 5.4 Analizouse a distribución en planta dos equipamentos e da maquinaria para 
mellorar os procesos (3%). 
CA 5.7 Caracterizáronse modelos de reprogramación para períodos de especial 
disposición de recursos ou modificación da demanda (2%). 
CA 5.8 Identificouse a ruta que debe seguir o material en proceso (3%). 
CA 5.9 Identificouse a capacidade dos equipamentos dispoñibles (2%). 
CA 5.10 Analizouse a relación entre carga e capacidade total dos recursos utilizados 
para eliminar colos de botella e mellorar a produción (2%). 
CA 5.11 Comprobouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda 
no prazo previsto (2%). 
CA 5.12 Aplicáronse regras de prioridade para a secuencia de diversos traballos 
(2%). 
CA 5.13 Aplicáronse métodos de asignación de tarefas e recursos (2%). 
CA 5.14 Recoñecéronse e valoráronse as técnicas de organización e xestión na 
realización das tarefas de control da produción (2%). 

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. 
 

CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector (2%). 
CA 6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental (1%). 
CA 6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e 
colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos traballos específicos 
(2%). 
CA 6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos (2%). 
CA 6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros na 
xestión da produción en industrias de carpintaría e moble (2%). 
CA 6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes 
áreas e situacións de traballo (2%). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
° Alumnado con avaliacións pendentes: 

- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
recuperación do módulo. 
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
reforzo e repaso. 
- Proba escrita. A proba escrita estará superada cun 5. 

° Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- Complementación da cualificación da media aritmética da 
primeira e segunda avaliación, como máximo en dos puntos: 
 1 punto, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 60 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 
 2 puntos, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 80 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Procedementos: 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

° Proba ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas 
para a proba presencial de non poder realizar esta ao non cumprirse 
as condicións de garantías sanitarias. 
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Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Criterios de cualificación: 
De poder levarse a cabo a proba escrita presencial: 
-Proba escrita; incluirá: 
preguntas de desenrolo de conceptos, preguntas de resposta breve e 
exercicios prácticos. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
 
De non poder levarse a cabo a proba escrita presencial:  
-Proba telemática: 
Consistirá nunha proba escrita aberta, unha proba obxectiva (exame tipo test) 
e ao finalizar estas unha proba tipo “one minute paper”. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 
alumnado na aula virtual da plataforma  Google Classroom 
“Xestión da Produción” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula 
virtual da plataforma Google Classroom “ Xestión da Produción 
” 

Materiais e recursos Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse 
mediante clase online creada o 26 de marzo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
MP0990: Xestión da produción en carpintaría e moble 

Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos 
que como tales foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados as Unidades de Competencia asociadas ao 
módulo; isto é: 
- UC1361_3: Planificar e xestionar o almacén e os aprovisionamentos na industria de fabricación de moblaxe. 
- UC1363_3: Supervisar e controlar a produción en industrias de fabricación de 
moblaxe. 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1_Xestiona aprovisionamentos en industrias de carpintaría e moble, 
planificando procedementos de abastecemento e cubrindo a documentación 
de compras. 

CA 1.1 Elaborouse un plan de abastecemento de acordo coas necesidades de 
materias primas e compoñentes (3%). 
CA 1.2 Calculáronse as existencias óptimas considerando custos de emisión de 
pedidos, custos de almacenamento e tempos de entrega (3%). 
CA 1.3 Calculáronse as existencias de seguridade en función da fiabilidade dos 
provedores e da estabilidade da demanda (2%). 
CA 1.4 Relacionouse o modelo de control de aprovisionamento co proceso de 
fabricación (1%). 
CA 1.5 Definiuse o ritmo de aprovisionamento para cada material, en función dos 
consumos previstos (2%). 
CA 1.7 Especificouse a referencia dos artigos, o prezo, a cantidade e o 
subministrador (2%). 

RA2_Supervisa a recepción de aprovisionamentos, organizando o seu 
almacenamento e controlando as súas existencias. 
 
 
 
 

CA 2.1 Comprobouse que as características, a cantidade e o estado de conservación 
dos produtos recibidos se correspondan co solicitado (3%). 
CA 2.3 Relacionouse o método de almacenaxe coas características e o tamaño dos 
materiais (2%). 
CA 2.5 Aproveitouse convenientemente o espazo de almacenamento en función das 
características do material, das instalacións e dos percorridos previstos (1%). 
CA 2.6 Localizouse o material no almacén interpretando o sistema de etiquetaxe 
(2%). 
CA 2.7 Calculouse o punto de reposición de existencias en función do tempo de 
subministración e o consumo estimado (3%). 
CA 2.8 Relacionáronse os documentos de control de existencias co procedemento 
establecido (2%). 
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CA 2.9 Identificáronse os principais danos que poden sufrir as materias primas, os 
compoñentes e os accesorios na súa manipulación e no seu almacenamento (1%). 
CA 2.11 Clasificáronse os materiais almacenados atendendo a criterios de 
seguridade, caducidade, temperatura, toxicidade, inflamabilidade e humidade (2%). 
CA 2.12 Determináronse os criterios de valoración de existencias (2%). 
CA 2.13 Determinouse o método utilizado para a codificación do inventario (2%). 
CA 2.14 Determinouse o método utilizado para o control do inventario (2%). 

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. 

CA 3.1 Relacionouse a orixe das mercadorías coa documentación requirida (2%). 
CA 3.3 Xeráronse bases de datos actualizadas de provedores e materiais mediante 
ferramentas informáticas (2%). 
CA 3.4 Relacionouse a información do produto co provedor nas operacións de 
compra (1%). 
CA 3.5 Procesouse a información xerada nas operacións de control de 
aprovisionamento mediante aplicacións informáticas de xestión de pedidos e de 
expedición de produtos (2%). 
CA 3.6 Detectáronse posibles desviacións de inventario (2%). 
CA 3.7 Déuselle prioridade á subministración interna de materiais en función das 
necesidades de fabricación (1%). 

RA4_ Determina recursos para a fabricación e a instalación en carpintaría e 
moble, e asigna tarefas en función dos medios técnicos dispoñibles. 

CA 4.1 Determinouse o plan de recursos e de materias primas e compoñentes 
necesarios, analizando o proxecto de fabricación (3%). 
CA 4.2 Determinouse a localización e o tamaño dos existencias (2%). 
CA 4.3 Determináronse os medios técnicos e os equipamentos de fabricación, así 
como a ruta que cumprirá seguir (3%). 
CA 4.4 Xeráronse os documentos de traballo (follas de ruta, lista de materiais, fichas 
de traballo, control estatístico do proceso, etc.) (3%). 
CA 4.6 Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda 
no prazo previsto (2%). 
CA 4.7 Distribuíronse as tarefas dependendo do perfil dos recursos humanos e dos 
recursos materiais dispoñibles (3%). 

RA5_Supervisa operacións de fabricación e instalación en carpintaría e moble, 
controlando plans de produción e comprobando parámetros de calidade. 
 

CA 5.1 Identificouse a cantidade de pezas para fabricar ou instalar, así como o prazo 
de execución, en función dos prazos de entrega (3%). 
CA 5.2 Determinouse o tamaño dos lotes de produción (2%). 
CA 5.3 Identificáronse os equipamentos, os utensilios e as instalacións dispoñibles 
que respondan ao procedemento establecido (3%). 
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CA 5.4 Analizouse a distribución en planta dos equipamentos e da maquinaria para 
mellorar os procesos (3%). 
CA 5.7 Caracterizáronse modelos de reprogramación para períodos de especial 
disposición de recursos ou modificación da demanda (2%). 
CA 5.8 Identificouse a ruta que debe seguir o material en proceso (3%). 
CA 5.9 Identificouse a capacidade dos equipamentos dispoñibles (2%). 
CA 5.10 Analizouse a relación entre carga e capacidade total dos recursos utilizados 
para eliminar colos de botella e mellorar a produción (2%). 
CA 5.11 Comprobouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda 
no prazo previsto (2%). 
CA 5.12 Aplicáronse regras de prioridade para a secuencia de diversos traballos 
(2%). 
CA 5.13 Aplicáronse métodos de asignación de tarefas e recursos (2%). 
CA 5.14 Recoñecéronse e valoráronse as técnicas de organización e xestión na 
realización das tarefas de control da produción (2%). 

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. 
 

CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de 
técnicas operativas no sector (2%). 
CA 6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental (1%). 
CA 6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e 
colectivas, así como de protección ambiental, na execución dos traballos específicos 
(2%). 
CA 6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na 
execución dos traballos específicos (2%). 
CA 6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros na 
xestión da produción en industrias de carpintaría e moble (2%). 
CA 6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes 
áreas e situacións de traballo (2%). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
° Alumnado con avaliacións pendentes: 

- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
recuperación do módulo. 
- Entrega en prazo establecido e cualificados positivamente, nota 
superior a 5 puntos, do 80% dos traballos enviados como actividades 
reforzo e repaso. 
- Proba escrita. A proba escrita estará superada cun 5. 

° Alumnado con avaliacións aprobadas: 
- Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
- Complementación da cualificación da media aritmética da 
primeira e segunda avaliación, como máximo en dos puntos: 
 1 punto, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 60 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 
 2 puntos, se o alumnado presenta e están ben elaborados a lo 
menos o 80 % dos traballos enviados como actividades de repaso 
e reforzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Procedementos: 

° Traballos propostos pola docente ao longo do período da terceira 
avaliación, do 24 de abril ao 29 de maio de 2020, debido ao 
confinamento, COVID 19 entregados nos prazos establecidos. 

° Proba presencial. Se a situación sanitaria o permite e coas máximas 
medidas de seguridade para o alumnado e o profesorado. 

° Proba ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas 
para a proba presencial de non poder realizar esta ao non cumprirse 
as condicións de garantías sanitarias. 
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Instrumentos: 
° Táboa de indicadores para desempeño de resultado ou produtos. 
° Lista de cotexo sobre características, cualidades, e secuencia de 

accións. 

Criterios de cualificación: 
De poder levarse a cabo a proba escrita presencial: 
-Proba escrita; incluirá: 
preguntas de desenrolo de conceptos, preguntas de resposta breve e 
exercicios prácticos. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
 
De non poder levarse a cabo a proba escrita presencial:  
-Proba telemática: 
Consistirá nunha proba escrita aberta, unha proba obxectiva (exame tipo test) 
e ao finalizar estas unha proba tipo “one minute paper”. 
Dita proba calificarase de 1 a 10 puntos(media de todas as preguntas 
calificadas sobre 10). Obterase unha nota "A. 
-Traballos individuais; estes entregaranse na aula virtual; consistirán nunha 
parte documental e nunha parte expositiva dos contidos pedidos; cada 
traballo calificarase de 1 a 10 puntos, tendo cada unha das partes un peso do 
50% na nota do traballo.  
Obterase unha nota "B" que será a media aritmética dos traballos 
entregados. 
A nota final será o resultado, aproximado á cifra enteira mais próxima, da 
seguinte fórmula: 
N = (A*0,9) + (B*0,10) 
A nota mínima para aprobar será de cinco puntos. 
Nota: Para o caso de aqueles traballos nos que se vexa que a súa calidade 
excede do que se lle pide ao alumnado, o peso do mesmo na nota final 
poderá subir do valor anteriormente mencionado (10%). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  
A relación de traballos e actividades atópase a disposición do 
alumnado na aula virtual da plataforma  Google Classroom 
“Xestión da Produción” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O material de estudo está a disposición do alumnado na aula 
virtual da plataforma Google Classroom “ Xestión da Produción 
” 

Materiais e recursos Apuntes, videos, artigos e manuais. As clases impartíronse 
mediante clase online creada o 26 de marzo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado empregouse a video clase, video titorias 
individuais, correo electrónico, wasap e comunicación telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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