
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Fermín Bouza Brey 2017/201836013771 Vilagarcía de Arousa

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mecatrónica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0938 Elementos de máquinas 502017/2018 128107

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

Profesorado asignado ao módulo GONZALO VILLANUEVA LEDE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O entorno productivo do centro desenvolvese nos diversos polígonos industriais e outras industrias da zona... A industria conserveira propia da

actividade da zona, as actividades agrícolas e a actividade industrial de mantemento e servicios a producción son actividades do texido industrial

da zona... Tamén mencionar que a procedencia do alumnado é diversa, aínda que zonas cercanas o Fermín Bouza Brey tamén reciben alumnado

para a realización das prácticas e en algún caso conseguen estabilidade laboral...
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3. 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 Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Avaliación inicial. Aspectos formativos_educativos en valores. I+D+i no móduloPresentación.
Introducción

8 10

2 Metais e metaloides... Aleacións. Diagramas de equilibrio. InterpretaciónA materia. Aleacións
binarias

11 10

3 Estados alotrópicos do Fe. Diagrama Fe_C. Constituíntes. Curvas TTTAleacións Fe_C 11 10

4 Tratamentos térmicos e termoquímicos. Tipos. AplicaciónsTratamentos térmicos
e termoquímicos

9 10

5 Aceiros. Tipos. Fundicións. Tipos. Clasificación según Normas. DesignaciónMetais empregados na
fabricación de
elementos de
máquinas

14 10

6 Metais lixeiros. O cobre e as súas aleacións...Metais non ferrosos 7 10

7 Tolerancias dimensionais e xeométricas. Relacións. Calidade superficial. Axustes e tiposTolerancias 16 10

8 Conceptos fundamentais de resistencia de materiais. Cálculos dimensionais. Unións pezas mecánicas. Unións
fixas. Unións desmontables

Resistencia de
materiais. Cálculos.
Medios de unión

23 10

9 Parafuso_tuerca. Construcción de roscas. Lei de relación de transmisión. Engranaxes. Parafuso sen fin coroa.
Cónicos. Interiores

Roscas. Rodas
dentadas.
Acoplamentos

18 10

10 Transmisión: Excéntricas e levas. Caixa de cambios por engranaxesTransmisión
roda_cadea.
Elementos de
transmisión

11 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Presentación. Introducción 8

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Determináronse as súas características físicas a partir de planos e catálogos técnicos.

CA3.2 Relacionouse a influencia dos procesos de fabricación nas propiedades do material.

CA3.3 Relacionáronse os tratamentos térmicos e termoquímicos empregados respecto dos seus efectos sobre os materiais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e elementos mecánicos.

 Formas comerciais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A materia. Aleacións binarias 11

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais coas necesidades dos elementos.

CA3.6 Designáronse os materiais, empregando codificación normalizada.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Propiedades físicas, químicas, mecánicas e tecnolóxicas dos materiais usados nos elementos mecánicos.

 Influencia entre o material e o proceso de fabricación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aleacións Fe_C 11

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais coas necesidades dos elementos.

CA3.2 Relacionouse a influencia dos procesos de fabricación nas propiedades do material.

CA3.6 Designáronse os materiais, empregando codificación normalizada.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Materiais normalizados.

 Propiedades físicas, químicas, mecánicas e tecnolóxicas dos materiais usados nos elementos mecánicos.

 Materiais metálicos, cerámicos, poliméricos e compostos máis utilizados en elementos de máquinas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tratamentos térmicos e termoquímicos 9

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Identificáronse os grupos funcionais dunha máquina e os seus elementos.

CA3.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais coas necesidades dos elementos.

CA3.2 Relacionouse a influencia dos procesos de fabricación nas propiedades do material.

CA3.3 Relacionáronse os tratamentos térmicos e termoquímicos empregados respecto dos seus efectos sobre os materiais.

CA3.6 Designáronse os materiais, empregando codificación normalizada.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Especificacións técnicas.

  Selección dos materiais e dos tratamentos que diminúen o desgaste.

 Tratamentos térmicos e termoquímicos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Metais empregados na fabricación de elementos de máquinas 14

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Determináronse as súas características físicas a partir de planos e catálogos técnicos.

CA1.5 Relacionáronse os elementos de máquinas coa súa función.

CA2.2 Calculáronse os límites de operación do mecanismo, en función das características físicas, técnicas e xeométricas dos seus elementos.

CA2.4 Xustificouse a selección destes compoñentes en detrimento doutras alternativas semellantes.

CA3.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais coas necesidades dos elementos.

CA3.6 Designáronse os materiais, empregando codificación normalizada.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e elementos mecánicos.

 Mecanismos (levas, parafusos, trens de engrenaxes, etc.).

 Uso de catálogos comerciais.

 Especificacións técnicas.

 Materiais normalizados.

  Emprego de catálogos comerciais.

 Clasificación dos materiais.

 Influencia entre o material e o proceso de fabricación.

 Materiais metálicos, cerámicos, poliméricos e compostos máis utilizados en elementos de máquinas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Metais non ferrosos 7

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Identificáronse os grupos funcionais dunha máquina e os seus elementos.

CA3.1 Relacionáronse as propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais coas necesidades dos elementos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Especificacións técnicas.

 Materiais normalizados.

  Selección dos materiais e dos tratamentos que diminúen o desgaste.

 Materiais metálicos, cerámicos, poliméricos e compostos máis utilizados en elementos de máquinas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Tolerancias 16

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Determináronse as súas características físicas a partir de planos e catálogos técnicos.

CA2.5 Identificáronse as tolerancias xeométricas e superficiais dos seus elementos, en función das prestacións e as precisións requiridas.

CA2.6 Determinouse o tipo de axuste de acordo coa función do mecanismo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Uso de catálogos comerciais.

 Identificación de tolerancias dimensionais.

 Identificación de tolerancias xeométricas.

 Sistemas de axustes.

 Calidades superficiais.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Resistencia de materiais. Cálculos. Medios de unión 23

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

RA4 - Selecciona compoñentes comerciais de elementos mecatrónicos, valorando as súas condicións operativas. SI

RA5 - Calcula as magnitudes cinemáticas e dinámicas de operación de cadeas cinemáticas, partindo dunha configuración dada. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos.

CA1.3 Relacionáronse os mecanismos en función das transformacións do movemento que producen.

CA2.1 Determináronse as solicitacións requiridas aos elementos do mecanismo, en función das súas especificacións.

CA2.2 Calculáronse os límites de operación do mecanismo, en función das características físicas, técnicas e xeométricas dos seus elementos.

CA2.4 Xustificouse a selección destes compoñentes en detrimento doutras alternativas semellantes.

CA4.1 Seleccionáronse as fórmulas e as unidades que se vaian utilizar no cálculo dos elementos, en función das características destes.

CA4.2 Obtívose o valor dos esforzos que actúan sobre os elementos de transmisión, en función das solicitacións que se vaian transmitir (velocidade máxima, potencia, esforzo máximo,
etc.).

CA4.3 Dimensionáronse os diversos elementos e órganos, aplicando cálculos, normas, ábacos, táboas, etc., imputando os coeficientes de seguridade necesarios.

CA4.4 Escolleuse o compoñente comercial máis apropiado, segundo o dimensionamento realizado.

CA4.5 Calculouse a vida útil dos elementos normalizados sometidos a desgaste ou rotura.

CA5.2 Determináronse as dimensións xeométricas necesarias.

CA5.3 Calculáronse as velocidades lineais e de rotación a partir das especificacións de partida.

CA5.4 Calculouse o valor do par e da potencia transmitidos.

CA5.5 Determináronse a relación e o rendemento de transmisión da cadea cinemática.

CA5.6 Usáronse sistemas informáticos para o cálculo de magnitudes cinemáticas e dinámicas de mecanismos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise das especificacións técnicas dos mecanismos: solicitacións requiridas aos elementos.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cálculo dimensional de elementos (roscas, rodamentos, chavetas, cascos, pasadores, resortes, guías, fusiños, poleas, rodas dentadas, motores, etc.).

 Coeficiente de seguridade.

 Resistencia de materiais.

 Relación entre velocidade, par, potencia e rendemento.

 Elos dunha cadea cinemática.

 Tipos de transmisións mecánicas.

 Cálculo de cadeas cinemáticas.

 Sistemas informáticos para o cálculo de magnitudes cinemáticas e dinámicas de mecanismos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Roscas. Rodas dentadas. Acoplamentos 18

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

RA3 - Obtén os datos dos materiais de elementos de máquinas, relacionando as características destes cos seus requisitos funcionais, técnicos e económicos. NO

RA5 - Calcula as magnitudes cinemáticas e dinámicas de operación de cadeas cinemáticas, partindo dunha configuración dada. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos comerciais utilizados nos conxuntos mecánicos.

CA1.4 Identificáronse os órganos de transmisión e a súa función nas cadeas cinemáticas.

CA2.3 Determinouse a relación entre as variables de entrada e saída do mecanismo.

CA2.7 Usáronse sistemas informáticos para o dimensionamento de elementos.

CA2.8 Identificáronse os grupos funcionais dunha máquina e os seus elementos.

CA3.4 Identificouse a necesidade de protección ou lubricación nos materiais usados.

CA3.5 Identificouse a influencia das propiedades do material no desenvolvemento dos procesos de mantemento industrial.

CA5.1 Seleccionáronse as fórmulas e as unidades que se vaian utilizar no cálculo dos elementos, en función das características destes.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Mecanismos (levas, parafusos, trens de engrenaxes, etc.).

 Movementos: escorregamento, rodadura, pivotante, etc.

 Lubricación e lubricantes.

 0Sistemas informáticos para o dimensionamento de elementos.

  Análise dos grupos funcionais dunha máquina e os seus elementos

 Cálculo das variables do mecanismo en función das características dos seus elementos.

 Solucións construtivas de elementos de máquinas.

 Características dos elementos e límites de operación.

 0Aceites e graxas.
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Contidos

 Oxidación e corrosión dos materiais: procedementos de protección.

 Pinturas e vernices.

 Identificación de cadeas cinemáticas.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Transmisión roda_cadea. Elementos de transmisión 11

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina a función das partes e dos elementos dun sistema mecánico, e a súa relación co resto de compoñentes, analizando a documentación técnica. NO

RA2 - Relaciona solucións construtivas de mecanismos coas súas funcións, interpretando o sistema no seu conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse os elementos de máquinas coa súa función.

CA1.6 Definíronse os efectos da lubricación no comportamento dos elementos e órganos.

CA1.7 Definíronse os sistemas de lubricación de órganos de máquinas e os elementos que os compoñen.

CA2.3 Determinouse a relación entre as variables de entrada e saída do mecanismo.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Mecanismos (levas, parafusos, trens de engrenaxes, etc.).

  Análise dos grupos funcionais dunha máquina e os seus elementos

 Cálculo das variables do mecanismo en función das características dos seus elementos.
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Os mínimos esixibles xa están especificados dentro de cada Unidade Didáctica incluíndoos nos criterios de avaliación e a través dos instrumentos

de avaliación

Os criterios de cualificación concordan co entendemento e comprobación da asimilación dos conceptos impartidos e reflexados en apuntes,

fotocopias,...

Entender os exemplos expostos de casos reales: facilitados nos apuntes en papel ou formato electrónico. Realizar consultas en Biblioteca,

busquedas en Internet,... que permita ampliar coñecementos e mellorar a claridade da materia do módulo nos casos que se indiquen...

Importancia de entender un mecanismo e a súa función e interrelación nunha máquina, partindo dos coñecementos básicos de elección de material

en función de solicitacións ou circunstancias especiais funcionais...

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O longo do desenvolvemento das unidades didácticas e cumprindo ca avaliación continua, paralelamente as actividades, exercicios e controis

correxidos e que non se superen se facilitará un correspondente exemplar para suplir e correxir os erros cometidos, así coma o establecemento

dunha data posterior o control avaliativo, consensuado co_a alumno_a; previa a realización dún reforzo ou aclaración_explicación das dudas ou

coñecementos non asimilados. Procederase de xeito similar cos alumnos_as que teñan o módulo pendente...

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumno que perda a avaliación continua pode seguir asistindo e entregando as actividades encomendadas o resto do grupo, así coma

presentarse os controis establecidos para a avaliacion, nembergantes terá que superar positivamente as tarefas ou controis extraordinarios

previstos no período de recuperación de Xuño previo a Avaliación final...

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O seguimento da programación axuda a mellorar, completar, rectificar,... a propia elaboración e adecuación e axuste o currículo e a valorar e

analizar a propia práctica do docente así coma a coordinación co equipo educativo do ciclo dunha forma regular

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos

e identificar posibles dificultades de aprendizaxe...

Utilizaránse como instrumentos de avaliación inicial datos recabados mediante cuestionarios...:

1. Estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados...

2. Da experiencia profesional previa...

3. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso...
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O reforzo educativo ha de ter como obxectivo reforzar coñecementos non asimilados ou que entrañen certa dificultade para o_a alumno_a:

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo...

-Biblioteca, Consultas de Internet, páx Web. concretas, exercicios específicos...

-Posibilidade de desenrolar tarefas en grupo...

-Confección de algún traballo, estudio,...

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores.-

-Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, a aceptación das diferenzas, a multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos

Dereitos Humanos, etc...

-Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente tendo en conta a especialidade...

-Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans,...

-Consistindo en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e

solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e

as consideracións ecolóxicas adecuadas...

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse as saídas complementarias ou extraescolares que a proposta do departamento e se aproben pola Comisión de Coordinación

Pedagóxica... En principio planificarase unha visita a Fundiciones Rey

10.Outros apartados

10.1) Actividades transversales

Aportando información referente a aspectos de I+D+i e a evolución previsible e tendente nas actividades que influen na sociedade actual,...

aportase unha relación de libros complementarios ou de seguimento o módulo...

10.2) Oportunidades de mellora

Xunto ca actividade educativa, se requiren momentos que permitan reflexións sobre o proceder como alumno individual e responsable, así coma a

interacción cos nosos compañeiros de grupo ou equipo cos que estamos a desenvolver esta actividade formativa e sexa unha referencia para a

futura actividade laboral...
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