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MPMP09_53 Montaxe mecánica 122017/2018 194162

MPMP09_53 Mantemento mecánico 122017/2018 5748
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Profesorado asignado ao módulo DANIEL SINEIRO FONTENLA

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

Este técnico integrarase nos servicios de mantemento de maquinaria e equipo industrial dos diver-sos sectores productivos e, no sector da

fabricación de bens de equipo, nos procesos de montaxe

estacionaria electromecánica da maquinaria e dos seus automatismos, nos seus procesos de ensamblaxe e instalación en planta e nos servicios

posvenda, realizando asistencia técnica ó cliente,

sempre dependendo organicamente dun mando intermedio.

Así mesmo, poderase integrar comoconductor de liñas de producción automatizadas, responsabi-lizándose da súa fabricación e do seu

mantemento. En determinados casos, pode ter baixo a súa responsabilidade un grupo de operarios.

Dado que as actividades de mantemento e reparación se desenvolven na práctica totalidade dos sectores productivos e non é posible relacionar

exhaustivamente todos eles. Cítanse a continuación algúns dos subsectores onde este técnico pode desempeña-lo seu traballo: industrias

extractivas, metalurxia e fabricación de productos metálicos, industria da construcción de maquinaria e equipo mecánico, construcción e montaxe

de vehículos automóbiles, industria téxtil, edición e artes gráficas, productos alimenticios e bebidas ou parques de atraccións.

En xeral desenvolve o seu traballo en grandes e medianas empresas.

Esta figura profesional sitúase funcionalmente en:

* As áreas de execución do mantemento e reparación de maquinaria e equipo industrial.

* As áreas de producción en procesos automatizados como responsable de liña, integrando as

funcións de producción e mantemento.

* As áreas de producción de fabricación de maquinaria realizando montaxe, instalación en planta

e asistencia técnica.

O contorno tecnolóxico da figura profesional, abrangue os campos de:

* Montaxe e posta en funcionamento de maquinaria e equipo electromecánico e o seu automatismo.

* Desmontaxe/montaxe e posta a punto, mantementos preventivo e correctivo, diagnóstico de

avarías e reparación de maquinaria, equipo electromecánico e o seu automatismo.

* Reparación e reconstrucción de redes de tubos e conductos para fluídos, eléctricas e de

comunicación industrial.

A título de exemplo e con fins de orientación profesional enumérase a continuación un conxunto de ocupacións ou postos de traballo que poden

ser desempeñados por esta figura profesional. De forma xenérica sinálanse os seguintes:

* Mecánico de mantemento.

* Electricista de mantemento.

* Electromecánico de mantemento.

* Montador industrial.

* Conductor/mantedor de liña automatizada.

Terminoloxía

UC. Unidade de competencia

RP. Realizacións Profesionais

CR. Criterios de realización
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CA. Criterios de Avaliación

RA. Resultados de aprendizaxe

BC. Bloques de contidos
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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 DESCRIBIR OS DISTINTOS TIPOS DE MEDICION E OS INSTRUMENTOS BASICOS DE MEDICION E
VERIFICACION

METROLOXIA
DIMENSIONAL

13 5

2 DESCRIBIR OS DIFERENTES TIPOS DE FERRAMENTAS E AS SUAS UTILIDADES, E FASES MAIS
COMUNS PARA A MONTAXE E DESMONTAXE

MONTAXE E
DESMONTAXE
MECANICO.
FERRAMENTAS

24 6

3 DEBUXAR E INTERPRETAR AS NORMAS DE DEBUXO.INTERPRETACION
DE PLANOS DE
ELEMENTOS DE
MAQUINAS E
EQUIPOS

45 11

4 DEFINIR MECANISMO, IDENTIFICANDO E ANALIZANDO OS DIFERENTES METODOS DE TRANSMISION
E TRANSFORMACION DO MOVEMENTO

MECANISMOS DE
TRANSMISION E
TRNASFORMACION
DO MOVEMENTO

24 6

5 Describir e identificar elementos de arrastre, asi como as suas funcions.ELEMENTOS DE
ARRASTRE E
TRANSMISION
(chavetas,pasadores,
arbores e eixes)

24 6

6 Describir os distintos procesos de ensamblaxe, designacion de parafusos, porcas e remachesENSAMBLADO DE
PEZAS (parafusos,
porcas e remaches)

24 6

7 identificar os diferentes metodos de lubricacion ou engrase e coñecemento das propiedades dos lubricantesENGRASE E
LUBRICACION DE
MAQUINAS

16 5

8 Describir as funcions e caracteristicas, e procedementos de montaxe e desmontaxeGUIAS DE
DESLIZAMENTO,
RODAMENTOS E
COXINETES, TIPOS
E MONTAXE

24 6

9 Describir os distintos tipos de mantemento, as operacions que os definen e as estratexias basicasTIPOS DE
MANTEMENTO

12 10

10 Definir os diferentes metodos de analisis de  averias, como levar a cabo un analisis de averias e creacion de
informes.

ANALISIS DE
AVERIAS

12 7

11 Describir e recoñecer os fallos mais habituais en rodamentos e chumaceiras etc. e describir os parametros para
o control de estado dunha maquina e establecer un sistema de mantemento predictivo.

TECNICAS DE
MANTENIMIENTO,
CORRECTIVO E
PREDITIVO.

16 15

12 Describir os metodos e medios para o transporte e nivelacion de maquinas. Definir os procedementos de
planitude, dos eixes e do axuste de pezas.

INSTALACION E
MONTAXE EN
PLANTA DE
MAQUINARIA.
VERIFICACION DE
ELEMENTOS.

17 17
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 METROLOXIA DIMENSIONAL 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques funcionais de máquinas e equipamentos, interpretando planos de elementos e conxuntos de máquinas e equipamentos, diagramas de
principio e esquemas de circuítos. NO

RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e electromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica
subministrada dos equipamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Asociáronse as representacións e os símbolos normalizados empregados na documentación técnica analizada cos elementos físicos que representan.

CA1.3 Definíronse as características xeométricas salientables dos elementos de cada bloque.

CA2.6 Empregáronse os equipamentos e os instrumentos de medida e verificación axeitados.

CA2.11 Cubriuse a documentación relativa ao traballo realizado.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de medición e verificación.

 Instrumentos de medición.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 MONTAXE E DESMONTAXE MECANICO. FERRAMENTAS 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques funcionais de máquinas e equipamentos, interpretando planos de elementos e conxuntos de máquinas e equipamentos, diagramas de
principio e esquemas de circuítos. NO

RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e electromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica
subministrada dos equipamentos. NO

RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia. NO

RA4 - Executa a instalación e acoplamento de maquinaria e equipamento electromecánico, efectuando probas de funcionamento e verificando a súa operación
posterior. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Determinouse a disposición espacial e a interrelación dos elementos asociados a un bloque.

CA1.5 Definiuse correctamente a función de cada elemento reflectido na documentación dentro do bloque funcional ao que pertenza.

CA2.1 Definiuse a secuencia de montaxe a partir da documentación técnica pertinente ao suposto en cuestión (planos, procedementos e especificacións).

CA2.5 Verificouse o resultado final do proceso de acordo co indicado na documentación técnica.

CA2.10 Respectáronse as normas de seguridade, hixiene e ambientais aplicables.

CA3.1 Definiuse a secuencia de operacións para executar a partir das características do traballo formulado.

CA3.9 Realizouse a posta en marcha da maquinaria de acordo coas especificacións.

CA3.10 Respectáronse as normas de seguridade e hixiene e ambientais.

CA3.11 Actualizouse a documentación relativa á máquina, de xeito que reflicta os cambios efectuados.

CA4.1 Determináronse as fases do proceso de instalación a partir da documentación técnica do proxecto de instalación ou de fabricante.

CA4.8 Respectáronse as normas ambientais, e de seguridade e hixiene.

CA4.9 Actualizouse a documentación relativa á maquinaria.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos de máquinas e equipamentos.

 Documentación técnica.

  Normas de seguridade e hixiene e ambientais.

  Elaboración de documentación.
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Contidos

 Secuencia de montaxe e desmontaxe.

 Secuencia das operacións que haxa que realizar.

  Actualización de documentación.

 Fases do proceso.

 Implantación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 INTERPRETACION DE PLANOS DE ELEMENTOS DE MAQUINAS E EQUIPOS 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques funcionais de máquinas e equipamentos, interpretando planos de elementos e conxuntos de máquinas e equipamentos, diagramas de
principio e esquemas de circuítos. NO

RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e electromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica
subministrada dos equipamentos. NO

RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia. NO

RA4 - Executa a instalación e acoplamento de maquinaria e equipamento electromecánico, efectuando probas de funcionamento e verificando a súa operación
posterior. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse as clases ou categorías dos elementos presentes.

CA1.6 Relacionáronse os posibles modos de funcionamento da instalación co comportamento de cada un dos bloques funcionais que a constitúen.

CA2.2 Seleccionáronse e organizáronse os utensilios, as ferramentas e os equipamentos necesarios.

CA2.3 Comprobáronse as características dos elementos que haxa que montar.

CA2.4 Executouse a montaxe ou a desmontaxe do elemento consonte os procedementos prescritos.

CA2.7 Axustáronse segundo especificacións os acoplamentos, as aliñacións, os movementos, etc.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, os utensilios e os instrumentos de medida axeitados.

CA4.2 Realizouse o implantación da instalación da maquinaria ou do equipamento.

CA4.6 Optimizáronse os métodos e os tempos empregados no proceso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cadeas cinemáticas: definición. Elos.

 Ferramentas e utensilios para utilizar.

 Equipamentos, ferramentas e utensilios.

 Movemento de maquinas e equipamentos.

 Acoplamento de máquinas.

 Optimización de métodos e tempos.

 Cimentacións e ancoraxes de máquinas.

 Montaxe de máquinas e equipamentos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MECANISMOS DE TRANSMISION E TRNASFORMACION DO MOVEMENTO 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Executa a instalación e acoplamento de maquinaria e equipamento electromecánico, efectuando probas de funcionamento e verificando a súa operación
posterior. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.5 Efectuouse o acoplamento entre máquinas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Trens de engrenaxes.

  Poleas.

  Caixas de cambio de velocidade.

  Transmisións.

 Transmisión de movementos: tipos e aplicacións.

 Acopladores de eixes de transmisión.

 Superficies de esvaramento: guías, columnas, cascos, carros, etc.: tipos e aplicacións.

 Análise funcional de mecanismos.

 Redutores.

 Transformadores de movemento lineal a circular e viceversa.

 Embragues.

 0Rodamentos: Tipos, características e aplicacións. Selección de rodamentos en función das especificacións técnicas do equipamento ou máquina. Montaxe e desmontaxe de rodamentos.
Verificación da súa funcionalidade.
 Montaxe e desmontaxe de elementos e conxuntos.

 Mecanismos: Redutores. Transformadores de movemento lineal a circular e viceversa. Trens de engrenaxes.

 Transmisión de movementos: Técnicas de montaxe dos elementos das transmisións: correas, poleas, cadeas, eixes estriados, engrenaxes, eixes de transmisión, acoplamentos, etc.
Regulación dos elementos de transmisión.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 ELEMENTOS DE ARRASTRE E TRANSMISION (chavetas,pasadores, arbores e eixes) 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Realizáronse os procesos de mecanizado previstos de acordo coas especificacións.

CA3.8 Verificouse a ausencia de defectos que poidan comprometer o posterior funcionamento das pezas fabricadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Trens de engrenaxes.

  Poleas.

  Caixas de cambio de velocidade.

  Transmisións.

 Transmisión de movementos: tipos e aplicacións.

 Redutores.

 Transformadores de movemento lineal a circular e viceversa.

 Embragues.

  Xuntas e bridas: Tipos e aplicacións. Procedementos de preparación e montaxe. Verificación de funcionalidade. Montaxe de elementos con xuntas e bridas. Realización das probas de
verificación de unións con xuntas.
 Cadeas cinemáticas: Relacións de transmisión, par e potencia. Momentos de rotación nominal dun motor. Potencia desenvolvida. Potencia absorbida polo motor. Par de xiro. Par motor.
Procedementos de cálculo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 ENSAMBLADO DE PEZAS (parafusos, porcas e remaches) 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Trazáronse correctamente as pezas que se vaian mecanizar e marcáronselle os puntos de referencia.

CA3.4 Axustáronse axeitadamente os parámetros de operación das máquinas-ferramenta e dos equipamentos de soldadura.

CA3.5 Realizáronse os procesos de mecanizado previstos de acordo coas especificacións.

CA3.6 Preparáronse as pezas que haxa que unir, de xeito que faciliten a execución da soldadura.

CA3.7 Efectuáronse as unións soldadas previstas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Unións remachadas: tipos, materiais, características e aplicacións.

  Soldadura.

  Normas de seguridade e hixiene e ambientais.

 Trazado e marcaxe dos puntos de referencia nas pezas.

 Parámetros para o mecanizado.

 Parámetros de equipamentos de soldaxe.

 Procesos de mecanizado.

 Preparación de pezas que se vaian unir.

 Unións aparafusadas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 ENGRASE E LUBRICACION DE MAQUINAS 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de montaxe e desmontaxe de elementos mecánicos e electromecánicos de máquinas, interpretando a documentación técnica de fábrica
subministrada dos equipamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Efectuáronse os traballos de limpeza e engraxamento dos elementos mecánicos previos á posta en funcionamento da máquina.

CA2.9 Levouse a cabo a posta en marcha da máquina de acordo coas súas especificacións de funcionamento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Limpeza e engraxamento de elementos mecánicos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 GUIAS DE DESLIZAMENTO, RODAMENTOS E COXINETES, TIPOS E MONTAXE 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións simples de reparación ou modificación do estado funcional da máquina, respectando as instrucións contidas nos planos de referencia. NO

RA4 - Executa a instalación e acoplamento de maquinaria e equipamento electromecánico, efectuando probas de funcionamento e verificando a súa operación
posterior. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.8 Verificouse a ausencia de defectos que poidan comprometer o posterior funcionamento das pezas fabricadas.

CA4.3 Efectuouse o movemento da maquinaria e dos equipamentos, empregando os medios e os procedementos axeitados.

CA4.4 Realizouse a aliñación, a nivelación e a fixación da maquinaria.

CA4.7 Efectuáronse as probas de funcionamento.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Superficies de esvaramento: guías, columnas, cascos, carros, etc.: tipos e aplicacións.

  Superficies de esvaramento: guías, columnas, cascos, carros, etc.: Procedementos de montaxe, axuste e regulación. Montaxe de guías, columnas e carros de desprazamento. Axuste e
reaxuste de guías, carros e columnas. Verificación do esvaramento e posicionam
  Posta en marcha das máquinas.

 0Actualización da documentación.

  Normas de seguridade e hixiene e ambientais.

 Axuste e reaxuste de máquinas.

 Posta en marcha de máquinas e equipamentos.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 TIPOS DE MANTEMENTO 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Diagnostica as avarías ou os defectos de funcionamento dos sistemas mecánicos de maquinaria, interpretando os seus síntomas e en relación coas
disfuncións. SI

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 Determinouse o funcionamento de cada bloque funcional da máquina, empregando a súa documentación técnica.

CA1.2 Relacionáronse os síntomas da avaría ou defectos de funcionamento da máquina cos bloques funcionais e os elementos que a compoñen.

CA1.3 Formuláronse hipóteses coherentes das causas da avaría.

CA1.4 Definiuse un procedemento sistemático e razoado de procura da causa da avaría ou disfunción, de acordo co histórico de fallos da máquina.

CA1.5 Determináronse as ferramentas, os utensilios e os instrumentos de medida e verificación necesarios para a execución de cada etapa do procedemento de procura.

CA1.6 Executáronse con eficacia os pasos prescritos no procedemento previsto.

CA1.7 Executáronse operacións de desmontaxe, medida, verificación técnica, etc.

CA1.8 Identificáronse as causas da avaría ou da disfunción.

CA1.9 Localizáronse os elementos responsables da avaría ou da disfunción.

CA1.10 Cubriuse axeitadamente a documentación.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica.

 Síntomas e avarías.

 Equipamentos e aparellos de medida.

 Execución segundo o procedemento.

 Operacións de desmontaxe, medida e verificación.

 Verificación de funcionalidade de máquinas e equipamentos.

 Procedementos de diagnóstico e localización de avarías en máquinas, equipamentos e liñas automatizadas.

 Actualización da documentación.

 Prevención de riscos laborais.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 ANALISIS DE AVERIAS 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Diagnostica o estado de elementos e pezas de máquinas, utilizando os instrumentos de medida apropiados a cada caso. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determinouse o modo de funcionamento do elemento a partir da documentación técnica da máquina.

CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os instrumentos de medida necesarios para a súa inspección.

CA2.3 Realizouse axeitadamente a medición e a verificación dos elementos, tomando como referencia as características reflectidas na documentación técnica da máquina.

CA2.4 Relacionáronse cabalmente os defectos observados nos obxectos de estudo, os desgastes e as roturas, co proceso que os orixinara.

CA2.5 Propuxéronse melloras no deseño do elemento ou da máquina que melloren a súa fiabilidade.

CA2.6 Respectáronse as normas ambientais e de seguridade e hixiene aplicables no suposto práctico.

CA2.7 Cubriuse a documentación relativa ao traballo realizado.

CA2.8 Elaboráronse esbozos de elementos mecánicos que cumpra substituír.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica.

 Ferramentas e utensilios de inspección.

 Medición e verificación de magnitudes nos sistemas mecánicos.

 Desgastes e roturas.

 Melloras no deseño.

 Normas de seguridade e hixiene e ambientais.

 Verificación de funcionalidade de máquinas e equipamentos.

 Procedementos de diagnóstico e localización de avarías de elementos de máquinas, equipamentos e liñas automatizadas.

 Esbozamento.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 TECNICAS DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO E PREDITIVO. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica técnicas de mantemento que impliquen substitución de elementos mecánicos e electromecánicos de maquinaria e de liñas de produción automatizadas,
seleccionando e aplicando os procedementos que haxa que seguir. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definíronse as características do elemento que haxa que substituír a partir da interpretación da documentación técnica de mantemento da máquina.

CA3.2 Determinouse a secuencia de accións que se vaian realizar e os procedementos de montaxe ou desmontaxe.

CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas, os medios e os instrumentos de medida necesarios.

CA3.4 Executáronse axeitadamente os procesos de desmontaxe, verificación, de ser o caso, substitución e montaxe dos elementos obxecto do traballo.

CA3.5 Realizáronse os traballos de limpeza e engraxamento, e os axustes previos necesarios para a posta en funcionamento da máquina.

CA3.6 Efectuouse a posta en marcha da máquina, garantindo o restablecemento das súas condicións funcionais.

CA3.7 Respectáronse as normas de seguridade e hixiene e ambientais.

CA3.8 Cubriuse axeitadamente a documentación relativa ao traballo realizado (partes de traballo, check-list, etc.).

4.11.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica.

 Secuencia e procedementos de montaxe e desmontaxe.

 Ferramentas e utensilios.

 Limpeza e engraxamento.

 Axuste e posta en marcha da máquina.

 Normas de seguridade e hixiene e ambientais.

 Mantemento correctivo: síntomas, causas e reparación de avarías.

 Reparación de avarías e disfuncións de máquinas, equipamentos e sistemas.

 Actualización da documentación.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 INSTALACION E MONTAXE EN PLANTA DE MAQUINARIA. VERIFICACION DE ELEMENTOS. 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Leva a cabo operacións de mantemento que non impliquen substitución de elementos mecánicos e electromecánicos de maquinaria, e de liñas de produción
automatizadas, seleccionando e aplicando os procedementos que se vaian seguir. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as actividades, os elementos e os sistemas obxecto de operación a partir da documentación técnica de mantemento da máquina (manual de instrucións, planos
construtivos, esquemas e programas de mantemento, etc.).

CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas, os medios e os instrumentos de medida necesarios.

CA4.3 Executáronse de acordo cos procedementos previstos as operacións de mantemento indicadas (limpeza, engraxamento, lubricación, axustes de elementos, corrección de folguras,
tensamento de correas, inspeccións visuais, etc.).

CA4.4 Axustáronse correctamente os instrumentos de medida, control e regulación.

CA4.5 Efectuáronse as medidas de parámetros clave para proceder á valoración do estado de máquinas e equipamentos (ruídos, vibracións, temperaturas, etc.).

CA4.6 Respectáronse as normas ambientais e de seguridade e hixiene.

CA4.7 Cubriuse a documentación relativa ao traballo realizado.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica.

 Ferramentas e utensilios.

 Instrumentos de medida e verificación.

 Mantemento preventivo e preditivo: síntomas, causas e reparación de avarías.

 Reparación de avarías e disfuncións de máquinas, equipamentos e sistemas.

 Medición e verificación de parámetros.

 Documentación: fichas, gamas ou normas do mantemento.

 Normas de seguridade e hixiene e ambientais.
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Á finalización do Módulo de Montaxe e mantemento, o alumno/a deberá ser ca-paz de:

 * Coñecer e usar correctamente todos os instrumentos de medida, regulación e verificación asi como- los distintos útiles e farramentas disponibles

na aula-taller. Utilizar as distintas farramentas e útiles, segundo o proceso e operacións que se desenrolen, taladros, rebarbadoras, calibres, tornos

convencionais, fresas e recti-ficadoras, todo eso material existente na aula de mantemento e na de fa-bricación.

*  Coñecer os distintos tipos de mantemento existentes (correctivo, preventivo e predictivo).

*  Correxir distintas averías en máquinas, equipos e outros, realizando medicións, axustes e reglaxes, poderán empreñarse os tornos e as fresas

da aula taller, para facer pezas danadas.

*  Manexar con soltura a documentación técnica dunha máquina (manual de instrucións, planos, esquemas, etc).

*  Montar e desmontar equipos e componentes realizando a separación e efectuan-do o seu diagnóstico.

*  Coñecer o estado óptimo dunha peza, en caso de que non este ven feita o pre-sente defectos de uso facer unha nova peza e tamén saber

manexar referencias para pedir o fabricante.

*  Realizar unha memoria das actividades feitas durante o módulo.

Estes contidos mínimos do Módulo serán realizados e executados con soltura no momento oportuno, tanto de forma teórica, prática coma escrita,

incluindo o uso de instrumentos de medida e verificación, manual de instruccións e ferramentas correspondentes, entre outros. A avaliación de

coñecementos será de carácter continuo durante todo o tempo do desenrolo do Módulo.

Como criterios de avaliación utilizaranse basicamente os seguintes:

O alumno/a deberá razoar correctamente sobre os contidos de carácter conceptual.

Deberá responder correctamente (oralmente e/ou por escrito) ás cuestións que se irán expondo no aula e relacionadas con cada un de devanditos

contidos.

O alumno/a deberá resolver os casos e supostos teóricos e prácticos que sexan propostos polo profesor (controis escritos, probas prácticas) ao

longo dos tres trimestres que dura o módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACION:

Ademais dos criterios de avaliación expostos no punto anterior, teremos en conta os seguintes:

Asistencia a clase. O alumno perderá o dereito a ser avaliado de forma ordinaria cando falte máis dun 10% das horas lectivas do módulo. Xa que

logo, o alumno perderá o dereito a AVALIACIÓN ORDINARIA no momento en que acumule máis de 25 sesións (períodos de 50 minutos) de

ausencias.

Terase moi en conta a participación activa do alumno nas actividades de aula-taller. Tamén terase en conta a confección de apuntes de clase nun

caderno especifica para este módulo  (30 %)

Os derivados de controis, traballos escritos e prácticos no aula ou taller (70%)

O exposto neste punto comunícaselles aos alumnos mediante unha presentación en Power Point, facendo mención da accesibilidade á

programación do módulo exposta no presente documento.

METODOLOXÍA:

Preséntanse a continuación unha serie ordenada de propostas metodolóxicas co obxecto de conseguir acadar os Resultados de Aprendizaxe

indicadas neste modulo.

Previa á explicación teórica de cada un dos contidos, o profesor promoverá un debate previo para provocar os errores ou as iconsistencias dos

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

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

coñecementos e opinións do grupo, ao obxecto de que de forma practica véxase a necesidade dos coñecementos obxecto da posterior

explicación.

Á finalización de cada explicación teórica, o profesor realizará a correspondente aplicación práctica daqueles contidos que o requiran, facendo uso

do material didáctico dispoñible.

Realizaranse controis teorico-practicos de forma periódica para comprobar o grao de aprendizaxe (avaliación sumativa) e poder comprobar se vai

adquirindo as capacidades terminais establecidas.

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

 CRITERIOS XERAIS DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES O alumno/a repetidor que teña este módulo pendente deberá asistir ás clases de

recuperación ata o mes de abril, se é posible ¿se non pode asistir á clases, o profesor fará un calendario para que o alumno poida realizar os

exercicios e traballos que se lle encomenden, e será atendido durante o horario de titoría.

 * Neste curso académico non existen alumnos con este módulo pendente.

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

1.- Comentar a lexislación ao respecto.

2.- Calquera alumno que se encontre na devandita situación someterase ao final de curso, a realizar unha proba obxectiva escrita de acordo cos

criterios de avaliación Esta proba escrita constará de:

3.- Este será o único instrumento para a avaliación do alumno e non outro. Esta proba considerarase apta se o alumno alcanza o 50% da

puntuación.

4.- No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumno para superar esa proba extraordinaria a presentación de traballos, cuestionarios e comprobar a

destreza no manexo de aplicacións informáticas -que foron utilizadas o longo do curso- e que o Departamento considere complementos necesarios

dalgunha parte da materia. A presentación en tempo ea correcta realización destes será condición indispensable para aprobar o Curso en Xuño.

PROBAS EXTRAORDINARIAS Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria que permita a estes alumnos demostra-la adquisición das

capacidades terminais establecidas para este módulo. A proba extraordinaria, no mes de xuño e na fecha que se señale, constará das partes

necesarias para superar os criterios minimos

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

O  departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento, realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O
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referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

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 e problemas de comportamento. O equipo docente, pode adoptar decisións comúns cando así o

requira a  dinámica do grupo de alumno/as.

Utilizáranse como instrumentos de avaliación, os seguintes:

1. Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

2. Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

3. Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

4. Da experiencia profesional previa.

5. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O reforzo educativo ha de ter como obxectivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non ciñéndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñece-mento senón tendo en conta tamén os de axuste

persoal, emocional e social.

As incluídas na estrutura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É, por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e nalgúns casos,  os profesores que conten con horario

destinado ao reforzo educativo.

Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade metodolóxica.

1.- Estratexias de Programación:

-Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

pon en xogo.

2.- Estratexias de Recursos Materiais:

-Biblioteca de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3.- Estratexias Espaciais.

-Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características.

Estratexias Persoais:

-Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.

-Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir unha meta común; para conseguilo é

imprescindible a participación de cada  un dos membros do grupo.

-Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

* Educación en valores.

- Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das diferenzas, a

multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a convivencia e a

tolerancia e a forma de resolución non violenta dos conflitos que poidan xurdir entre eles.

* Educación ambiental.

- Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.

* Educación para a saúde e seguridade laboral.

- Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans.

* Educación do consumidor.

- 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

Aterase as actividades acordadas no Departamento e remitidas a CCP

10.Outros apartados

10.1) BIBLIOGRAFIA

Montaxe e Mantemento Mecanico ( E. Ortea)
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