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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

UD 1Documentación técnica 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 

seccións, unións, detalles, perfís e cotas  
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 
derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado  

 RA4 - Realiza unións en madeira e derivados distinguindo as máis 
apropiadas en función do material, da funcionalidade e de 
criterios de economía 

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 • CA1.10 Demostrouse 
predisposición cara á aprendizaxe  • CA1.11 Realizáronse as tarefas en 
colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se estableza  • 
CA2.6 Elixíronse os utensilios de medición e trazado máis apropiados en 
función das características do material e das medidas que cumpra verificar  • 
CA3.5 Alimentáronse as máquinas automáticas, tendo en conta o proceso que 
se vaia  desenvolver e os parámetros da máquina  CA4.8 Responsabilizouse 
do labor que desenvolve, comunicándose eficazmente coa  persoa adecuada 
en cada momento 

UD2 Materiais e productos en madeira e moble 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 

seccións, unións, detalles, perfís e cotas   
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 

CA1.7 Elaboráronse vistas, cortes, liñas de rotura e detalles que 
complementen  • 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  • CA2.3 Controlouse ou grao 
de humidade da madeira  • CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da 
peza en función da súa ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  
• CA3.3 Suxeitáronse as pezas para mecanizar con elementos de aperto • 
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derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado 

CA3.13 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 

UD3 Operacións básicas con ferramenta manual 
 
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 
derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado  

 RA4 - Realiza unións en madeira e derivados distinguindo as máis 
apropiadas en función do material, da funcionalidade e de 
criterios de economía 

 

CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da peza en función da súa 
ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  • CA2.5 Elixiuse 
correctamente a cara de referencia en función do seu achandamento e a  súa 
escuadría  • CA2.7 Trasladáronse as medidas da nota de madeira ao material 
con exactitude ou, de ser  o caso, agrandadas para compensar as operacións 
posteriores de lixadura • CA3.10 Mantívose a área de traballo co grao 
axeitado de orde e limpeza  • CA3.11 Aplicáronse as normas de seguridade e 
saúde laboral utilizando correctamente as  proteccións das máquinas e os 
medios individuais de protección  • CA3.12 Valorouse a orde e a limpeza 
como factor de prevención de riscos  • CA3.13 Demostrouse predisposición 
cara á aprendizaxe  • CA3.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e 
traballando en equipo, nos casos en que así se estableza  • CA4.6 
Describíronse os labores de mantemento básico das ferramentas, a 
maquinaria e os utensilios utilizados 

      UD4 Unións en madeira e derivados 
 
      RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 
en conta a relación  entre as súas características técnicas e as súas 
aplicacións NO RA4 - Realiza unións en madeira e derivados 
distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 
funcionalidade e de criterios de economía 
 

CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da peza en función da súa 
ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  • CA2.5 Elixiuse 
correctamente a cara de referencia en función do seu achandamento e a  súa 
escuadría  • CA4.2 Uníronse os taboleiros mediante elementos de suxeición 
específicos  • CA4.3 Reforzáronse as unións en madeira mediante ferraxes, 
chaves e outros elementos  • CA4.5 Mantívose o equilibrio entre a 
funcionalidade e a economía no número de elementos  de suxeición fixados 
ás pezas  • CA4.7 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención e 
seguridade nas actividades  realizada 

UD5 Operacións básicas con máquinas electroportatil 
 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 
seccións, unións, detalles, perfís e cotas NO RA2 - Selecciona as 

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  • CA2.6 Elixíronse os utensilios de 
medición e trazado máis apropiados en función das características do 
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madeiras e os seus produtos derivados, tendo en conta a relación entre 
as súas características técnicas e as súas aplicacións NO RA3 - Aplica as 
operacións básicas de mecanizado sobre madeira e derivados con 
ferramentas manuais ou con maquinaria, identificando os procesos e as 
condicións idóneas de mecanizado NO RA4 - Realiza unións en madeira 
e derivados distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 
funcionalidade e de criterios de economía 

material e das medidas que cumpra verificar  • CA3.1 Agrupáronse as 
materias primas no almacén en función das súas características  (material, 
tamaño, forma e defectos) e da súa aplicación  • CA3.2 Estableceuse unha 
orde de execución en función do óptimo aproveitamento dos  recursos  • 
CA3.4 Alimentáronse correctamente as máquinas manuais tendo en conta os 
defectos de  forma e calidade da madeira e a dirección da fibra  • CA3.8 
Mecanizáronse taboleiros e retestáronse na serra circular manexando a  
escuadradora, aplicando medidas de seguridade  • CA3.9 Verificáronse con 
patróns ou medicións as pezas e os produtos obtidos tras o  mecanizado, e 
corrixíronse posibles erros • CA4.1 Uníronse as partes mecanizadas mediante 
ensamblaxes, empalmes ou elementos  de fixación  • CA4.8 
Responsabilizouse do labor que desenvolve, comunicándose eficazmente coa  
persoa adecuada en cada momento 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programaci óns (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

UD 6 Operacións básicas con máquinas convencionais 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 
seccións, unións, detalles, perfís e cotas  RA2 - Selecciona as madeiras e 
os seus produtos derivados, tendo en conta a relación entre as súas 
características técnicas e as súas aplicacións  RA3 - Aplica as operacións 
básicas de mecanizado sobre madeira e derivados con ferramentas 
manuais ou con maquinaria, identificando os procesos e as condicións 
idóneas de mecanizado NO RA4 - Realiza unións en madeira e derivados 
distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 

Tapizado de mobles 
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funcionalidade e de criterios de economía 



 
 

   
V 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

60% da media dos traballos realizados na aula en cada trimestre. 

- 30% da media dos exames realizados en cada trimestre (en caso de non 

realizarse, este o porcentaxe deste apartado sumarase o apartado 

anterior de traballos realizados na aula. 

- 10% correspondente a cuestións actitudinais, entre os que destacan: 

Cumprir coas normas, asistencia e puntualidade. Superando un 10% de 

faltas inxustificadas, este valor será de 0 puntos. 

 

Instrumentos: 
Taboa de obserrvación na aula 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
   A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
 

• As actividades de avaliación entregadas durante o confinamento 
do COVID 19, só si se entregan correctamente, serán para subir a 
cualificación das avaliacións anteriores.  

• A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será 
igual ou superior a cualificación da segunda avaliación 

 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

 
Consisitira na realización dun conxunto sinxelo de madeira, vistos durante 
o curso. Non se admitira ningún alumno sen os EPIS correspondetes. 

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   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Utilización de correo electrónico para a entrega das actividades 
de avaliación e resolver dudas.  

• Debido os inconvintes por parte do alumnado de acceso a PC 
e/ou conexión a internet (soamente dispoñen 2 alumnos), 
facilítaselle a opción de que fagan os exercios a man alzada e 
podan envialos a través dunha foto tomada co móbil o meu 
correo electrónico 

 

Materiais e recursos 

• Apuntes 

• Vídeos 

• Aplicacións específicas da famimla profesional elaboradas polo 

Ministerio de Educación, dispoñibles na su 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CICLO FORMATIVO: CARPINTARIA E MOBLE 
CURSO: PRIMEIRO 

MÓDULO PROFESIONAL: INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS DE CARPINTARIA E MOBLE 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico  

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

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

UD 1Documentación técnica 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 

seccións, unións, detalles, perfís e cotas  
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 
derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado  

 RA4 - Realiza unións en madeira e derivados distinguindo as máis 
apropiadas en función do material, da funcionalidade e de 
criterios de economía 

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 • CA1.10 Demostrouse 
predisposición cara á aprendizaxe  • CA1.11 Realizáronse as tarefas en 
colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se estableza  • 
CA2.6 Elixíronse os utensilios de medición e trazado máis apropiados en 
función das características do material e das medidas que cumpra verificar  • 
CA3.5 Alimentáronse as máquinas automáticas, tendo en conta o proceso que 
se vaia  desenvolver e os parámetros da máquina  CA4.8 Responsabilizouse 
do labor que desenvolve, comunicándose eficazmente coa  persoa adecuada 
en cada momento 

UD2 Materiais e productos en madeira e moble 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 

seccións, unións, detalles, perfís e cotas   
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 

CA1.7 Elaboráronse vistas, cortes, liñas de rotura e detalles que 
complementen  • 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  • CA2.3 Controlouse ou grao 
de humidade da madeira  • CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da 
peza en función da súa ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  
• CA3.3 Suxeitáronse as pezas para mecanizar con elementos de aperto • 
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derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado 

CA3.13 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 

UD3 Operacións básicas con ferramenta manual 
 
RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 

en conta a relación entre as súas características técnicas e as 
súas aplicacións  

 RA3 - Aplica as operacións básicas de mecanizado sobre madeira e 
derivados con ferramentas manuais ou con maquinaria, 
identificando os procesos e as condicións idóneas de 
mecanizado  

 RA4 - Realiza unións en madeira e derivados distinguindo as máis 
apropiadas en función do material, da funcionalidade e de 
criterios de economía 

 

CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da peza en función da súa 
ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  • CA2.5 Elixiuse 
correctamente a cara de referencia en función do seu achandamento e a  súa 
escuadría  • CA2.7 Trasladáronse as medidas da nota de madeira ao material 
con exactitude ou, de ser  o caso, agrandadas para compensar as operacións 
posteriores de lixadura • CA3.10 Mantívose a área de traballo co grao 
axeitado de orde e limpeza  • CA3.11 Aplicáronse as normas de seguridade e 
saúde laboral utilizando correctamente as  proteccións das máquinas e os 
medios individuais de protección  • CA3.12 Valorouse a orde e a limpeza 
como factor de prevención de riscos  • CA3.13 Demostrouse predisposición 
cara á aprendizaxe  • CA3.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e 
traballando en equipo, nos casos en que así se estableza  • CA4.6 
Describíronse os labores de mantemento básico das ferramentas, a 
maquinaria e os utensilios utilizados 

      UD4 Unións en madeira e derivados 
 
      RA2 - Selecciona as madeiras e os seus produtos derivados, tendo 
en conta a relación  entre as súas características técnicas e as súas 
aplicacións NO RA4 - Realiza unións en madeira e derivados 
distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 
funcionalidade e de criterios de economía 
 

CA2.4 Elixiuse correctamente a cara mestra da peza en función da súa 
ausencia de  defectos e outros parámetros de calidade  • CA2.5 Elixiuse 
correctamente a cara de referencia en función do seu achandamento e a  súa 
escuadría  • CA4.2 Uníronse os taboleiros mediante elementos de suxeición 
específicos  • CA4.3 Reforzáronse as unións en madeira mediante ferraxes, 
chaves e outros elementos  • CA4.5 Mantívose o equilibrio entre a 
funcionalidade e a economía no número de elementos  de suxeición fixados 
ás pezas  • CA4.7 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención e 
seguridade nas actividades  realizada 

UD5 Operacións básicas con máquinas electroportatil 
 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 
seccións, unións, detalles, perfís e cotas NO RA2 - Selecciona as 

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  • CA2.6 Elixíronse os utensilios de 
medición e trazado máis apropiados en función das características do 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 9 : 
 

  

 

madeiras e os seus produtos derivados, tendo en conta a relación entre 
as súas características técnicas e as súas aplicacións NO RA3 - Aplica as 
operacións básicas de mecanizado sobre madeira e derivados con 
ferramentas manuais ou con maquinaria, identificando os procesos e as 
condicións idóneas de mecanizado NO RA4 - Realiza unións en madeira 
e derivados distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 
funcionalidade e de criterios de economía 

material e das medidas que cumpra verificar  • CA3.1 Agrupáronse as 
materias primas no almacén en función das súas características  (material, 
tamaño, forma e defectos) e da súa aplicación  • CA3.2 Estableceuse unha 
orde de execución en función do óptimo aproveitamento dos  recursos  • 
CA3.4 Alimentáronse correctamente as máquinas manuais tendo en conta os 
defectos de  forma e calidade da madeira e a dirección da fibra  • CA3.8 
Mecanizáronse taboleiros e retestáronse na serra circular manexando a  
escuadradora, aplicando medidas de seguridade  • CA3.9 Verificáronse con 
patróns ou medicións as pezas e os produtos obtidos tras o  mecanizado, e 
corrixíronse posibles erros • CA4.1 Uníronse as partes mecanizadas mediante 
ensamblaxes, empalmes ou elementos  de fixación  • CA4.8 
Responsabilizouse do labor que desenvolve, comunicándose eficazmente coa  
persoa adecuada en cada momento 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programaci óns (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  

UD 6 Operacións básicas con máquinas convencionais 
RA1 - Interpreta documentación técnica distinguindo vistas, pezas, 
seccións, unións, detalles, perfís e cotas  RA2 - Selecciona as madeiras e 
os seus produtos derivados, tendo en conta a relación entre as súas 
características técnicas e as súas aplicacións  RA3 - Aplica as operacións 
básicas de mecanizado sobre madeira e derivados con ferramentas 
manuais ou con maquinaria, identificando os procesos e as condicións 
idóneas de mecanizado NO RA4 - Realiza unións en madeira e derivados 

Tapizado de mobles 
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distinguindo as máis apropiadas en función do material, da 
funcionalidade e de criterios de economía 



 
 

   
V 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

60% da media dos traballos realizados na aula en cada trimestre. 

- 30% da media dos exames realizados en cada trimestre (en caso de non 

realizarse, este o porcentaxe deste apartado sumarase o apartado 

anterior de traballos realizados na aula. 

- 10% correspondente a cuestións actitudinais, entre os que destacan: 

Cumprir coas normas, asistencia e puntualidade. Superando un 10% de 

faltas inxustificadas, este valor será de 0 puntos. 

 

Instrumentos: 
Taboa de obserrvación na aula 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
   A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
 

• As actividades de avaliación entregadas durante o confinamento 
do COVID 19, só si se entregan correctamente, serán para subir a 
cualificación das avaliacións anteriores.  

• A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será 
igual ou superior a cualificación da segunda avaliación 

 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

 
Consisitira na realización dun conxunto sinxelo de madeira, vistos durante 
o curso. Non se admitira ningún alumno sen os EPIS correspondetes. 

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   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Utilización de correo electrónico para a entrega das actividades 
de avaliación e resolver dudas.  

• Debido os inconvintes por parte do alumnado de acceso a PC 
e/ou conexión a internet (soamente dispoñen 2 alumnos), 
facilítaselle a opción de que fagan os exercios a man alzada e 
podan envialos a través dunha foto tomada co móbil o meu 
correo electrónico 

 

Materiais e recursos 

• Apuntes 

• Vídeos 

• Aplicacións específicas da famimla profesional elaboradas polo 

Ministerio de Educación, dispoñibles na su 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico  

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

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


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIEGUEZ 
CURSO: 1º 
CICLO FORMATIVO: BÁSICO 
MÓDULO PROFESIONAL: MATERIAIS E PRODUTOS TÉXTILES 
DEPARTAMENTO: MADEIRA E MOBLE 
DATA: 12 DE MAIO 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

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

CA1.1. Relacionáronse as mercadorías recibidas co contido do albará. 
 – CA1.2. Diferenciáronse os materiais (tecidos, peles, elementos complementarios, etc.), en relación 
coas súas características e a súa aplicación.  
– CA1.3. Clasificáronse os materiais en función das súas características (natureza, tamaño, grosor, 
defectos, etc.) e segundo a súa orixe e aplicación. 
 – CA1.4. Recoñecéronse os defectos e as anomalías máis frecuentes, tanto os de orixe natural como 
os derivados dos procesos de fabricación.  
– CA1.5. Describíronse os procesos básicos de produción de materiais, obtención de peles e produtos 
téxtiles.  
– CA1.6. Describíronse as propiedades e as características que transmiten os tratamentos ás materias 
primas (branqueamento, tintura, aprestos, etc.). 
 – CA1.7. Interpretáronse etiquetas normalizadas de composición e conservación.  
– CA1.8. Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica do material ou 
do produto. 
 – CA1.9. Empregouse tempo e esforzo en ampliar coñecementos e información complementaria. 

RA2. Recibe elementos complementarios, tendo en conta a relación entre as características 
destes e as súas aplicacións. 

– CA2.1. Determinouse a composición do lote recibido e as súas medidas de protección.  
– CA2.2. Comprobouse que os elementos recibidos se correspondan cos solicitados. 
 – CA2.3. Identificáronse os elementos de recheo, de reforzo, de adorno, de suxeición, etc. 
 – CA2.4. Diferenciáronse os elementos complementarios en relación coas súas características e a súa 
aplicación. 
 – CA2.5. Clasificáronse os elementos complementarios, empregando a terminoloxía correcta. 
 – CA2.6. Verificouse a coincidencia das etiquetas coas especificacións da ficha técnica do material ou 
do produto. 

RA3. Almacena os materiais e os produtos téxtiles e elementos complementarios, e xustifica a 
súa situación e as súas condicións de almacenamento. 

CA3.1. Agrupáronse os produtos segundo a súa orixe e a súa aplicación. 
 – CA3.2. Indicáronse as condicións básicas de manipulación e conservación das materias téxtiles, das 
peles e dos elementos complementarios.  
– CA3.3. Identificáronse os defectos ocorridos como consecuencia dunha mala manipulación ou dun 
mal almacenamento.  
– CA3.4. Relacionáronse as condicións ambientais (temperatura, humidade, luz, ventilación, etc.) e o 
procedemento de colocación no almacén coa integridade dos produtos almacenados. 
– CA3.6. Relacionáronse os tipos de presentación e embalaxe cos requisitos de almacenaxe e 
transporte. 
 – CA3.7. Indicáronse as condicións básicas de almacenamento e acondicionamento de materiais 
téxtiles, peles e elementos complementarios. 
 – CA3.8. Respectáronse e aplicáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos no almacén. – 
CA3.9. Mantívose sempre o almacén limpo e ordenado 
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RA4. Controla as existencias do almacén e xustifica a almacenaxe mínima 

– CA4.1. Realizouse o inventario de produtos existentes no almacén, elaborando partes de incidencia 
en caso necesario.  
– CA4.3. Relacionouse a almacenaxe mínima co tempo de aprovisionamento dos/das provedores/as..  
– CA4.5. Sinaláronse os mecanismos que se empregan para asegurar a renovación de almacenaxes.  
– CA4.7. Rexistráronse as entradas e as saídas de existencias, actualizando os arquivos 
correspondentes. 
– CA4.9. Valorouse a relevancia do control de almacén no proceso produtivo. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Debido a declaración do 14 de marzo do estado de Alarma RD 463/20 
BOE, causado polo virus COVID-19 na que se suspenden as clases 
presenciais, os procedementos de avaliación do  3º trimestre  vai a ser a 
través de: 

• Tarefas de preguntas e traballos 
• Probas orais 

 O alumnado deberá entregar en tempo e forma os distintos traballos 
solicitados 

Estes traballos serán avaliados de 0 a 10. A puntuación final  de cada 
alumno será a resultante da media de tódalas tarefas requiridas. 

Instrumentos: 
• Entrega de Exercicios e traballos  
• Probas orais 

Cualificación final 

Media das cualificacións do 1ª e 2º trimestre, incrementada ata en 2 
puntos segundo a puntuación obtida na 3ª avaliación e tendo en conta a 
seguinte correlación: 
Por cada unidade superior a 5 obtida na 3ª avaliación, equivale a 0,4 
puntos de incremento na nota da 3ª avaliación e final, é dicir: 
Un 6 incremento de 0,4 puntos 
Un 7 incremento dun 0,8 puntos 
Un 8 incremento dun 1,2 puntos 
Un 9 incremento dun 1,6 puntos 
Un 10 incremento de 2 puntos 
 

A cualificación do 3º trimestre e da avaliación final, será igual. 
 

No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 
puntos, realizarase tarefas e probas de recuperación baseada nos 
contidos impartidos tanto na primeira avaliación como na segunda. A 
cualificación desta proba terá que ser igual ou superior a 5 puntos, para 
poder superar o módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

Proba escrita na que se examinará os contidos acaecidos nesta 
programación, terá unha duración mínima de tres sesións e será 
anunciada con unha antelación mínima de 15 días, expoñendo a data e 
lugar de celebración no tabloleiro de anuncios do Centro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado co módulo pendente 
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Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado co módulo pendente 
 

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   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  
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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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade formativa 1: fabricación manual de elementos de carpintaría 
 
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. 
–  CA1.2. Relacionáronse as principais solucións construtivas coas súas 
aplicacións. 
–  CA1.3. Comprobouse o nivel de resistencia mecánica en función do tipo de 
ensamblaxe. 
–  CA1.4. Seleccionouse o material para empregar en función das 
características mecánicas e estéticas da ensamblaxe. 
–  CA1.5. Propuxéronse solucións de ensamblaxe alternativas que cumpran 
coa funcionalidade solicitada. 
–  CA1.6. Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e 
relacionáronse as posibles solucións. 
–  CA1.7. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 1: fabricación manual de elementos de carpintaría 
 
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. 
–  CA2.2. Controlouse o grao de humidade da madeira. 
–  CA2.3. Comprobouse que a madeira careza de defectos ou, de ser o caso, 
que estes permitan o seu uso. 
–  CA2.4. Saneáronse os posibles pequenos defectos da madeira en función 
do resultado que se persiga. 
–  CA2.5. Comprobouse que as dimensións das pezas que se procure obter se 
correspondan coas listaxes de materiais. 
–  CA2.6. Consumiuse o material con criterios de óptimo aproveitamento, en 
función das dimensións comerciais da materia prima. 
–  CA2.7. Seleccionáronse as pezas polo seu aspecto estético (tonalidade, 
veas, etc.) e a súa estrutura (nós e repelos, etc.). 
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–  CA2.8. Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado 
que se vaia realizar. 
–  CA2.9. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 

Unidade formativa 1: fabricación manual de elementos de carpintaría 
 
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. 
– CA3.2. Seleccionáronse os utensilios de medición, marcaxe e trazado en 
función do traballo que se vaia realizar. 
– CA3.3. Seleccionouse a cara e o canto das pezas en función das súas 
características (caras visibles e defectos, etc.). 
–  CA3.4. Utilizáronse os signos convencionais de marcaxe e trazado (posición 
e emparellamento, etc.). 
–  CA3.5. Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se 
correspondan coa documentación técnica. 
–  CA3.6. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 1: fabricación manual de elementos de carpintaría 
 
RA4. Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira 
con ferramentas manuais. 

–  CA4.1. Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en 
carpintaría. 
–  CA4.2. Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o 
seu manexo. 
–  CA4.3. Colocouse o material segundo as características da peza que se vaia 
mecanizar (vea, posición de traballo, acometida da ferramenta, etc.). 
–  CA4.4. Fixáronse as pezas para mecanizar mediante utensilios de aperto 
(gatos e prensas, etc.). 
–  CA4.5. Mecanizouse en condicións de seguridade e saúde laboral. 
–  CA4.6. Obtivéronse as pezas coas características requiridas. 
–  CA4.7. Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de 
tolerancia admisibles. 
–  CA4.8. Empregáronse os EPI en función do tipo de mecanizado realizado. 
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–  CA4.9. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade 
e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as 
compañeiras. 
–  CA4.10. Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas 
(ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.). 

Unidade formativa 1: fabricación manual de elementos de carpintaría 
 
RA5. Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e 
axusta os seus elementos. 

–  CA5.1. Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe. 
–  CA5.2. Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas 
(instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.). 
–  CA5.3. Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das 
unións (ensamblaxes e empalmes). 
–  CA5.4. Seleccionáronse as ferramentas necesarias para a composición. 
–  CA5.5. Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe (curvaxe e 
descuadramento, etc.). 
–  CA5.6. Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos 
(empenamento, escuadramento, diagonais, etc.). 
–  CA5.7. Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes 
cumpran as marxes de tolerancia admisibles. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
UF01.- RA5. Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas 
manuais e axusta os seus elementos. Mecanizado de madeira e derivados 

UF01.- RA6. Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais 
mediante os procedementos establecidos. Mecanizado de madeira e derivados 
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UF01.- 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. 

Mecanizado de madeira e derivados 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Tarefas de pequenos proxectos de carpintería e moblaxe. 
• Probas. 

Instrumentos: 
• Rexistro de tarefas  en envíos por e-mail a kempes@edu.xunta.es 
• Lista de cotexo segundo o enunciado e os apuntes. 
• Probas escritas (si se ten acceso as aulas) 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
• As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
• As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si 

se entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 

puntos, realizarase unha proba final baseada nos contidos impartidos 
tanto na primeira avaliación como na segunda.  Sempre e cando se poida 
ter acceso aos talleres antes do remate do curso, neste caso poderíase 
realizar un exame de recuperación no caso de estar suspenso. A 
cualificación desta proba terá que ser igual ou superior a 5 puntos, para 
poder superar o módulo.   
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
(NON HAI) 

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  Actividades de repaso e reforzo e algo de ampliación dos proxecto 
facilitados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
memorias de proxecto de carpintería e moblaxe a puño e letra, 
croquis a man alzada, e nalgún caso a regla e compás. O ideal sería 
que tamén o elaboraran no programa de deseño asistido por 
ordenador, AutoCAD, cousa que se suxire no enunciado da 
mesma. 
 
O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega, en data e hora fixada pola profesora no 
ennunciado da tarefa, vía email a kempes@edu.xunta.es. 
 

Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos • Apuntes de elaboración propia. 
• Videochamada. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
• Correo eléctronico. 
• Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción 

moito máis dinámica e resolutiva. 
• Teléfono. 
• Videochamada. 

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

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


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade formativa 1: selección de materiais e elaboración de patróns 
 
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. 
–  CA1.7. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 1: selección de materiais e elaboración de patróns 
 
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. 
–  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 
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(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. 
–  CA2.14. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 2: mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe 
utilizando máquinas portátiles 
 
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 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 
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que se lles vaia dar. 
–  CA1.9. Mantívose libre de obstáculos a área de mecanizado e verificáronse 
os posibles riscos no uso e na manipulación de equipamentos de protección 
individual. 
–  CA1.10. Realizouse o mecanizado respectando trazos e medicións. 
–  CA1.11. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 2: mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe 
utilizando máquinas portátiles 
 
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, 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. 
–  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. 

Unidade formativa 2: mecanizado e montaxe de pezas de moblaxe 
utilizando máquinas portátiles 

–  CA3.1. Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas portátiles. 
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RA3. Realiza o mantemento operativo de máquinas portátiles, 
aplicando procedementos establecidos. 

–  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. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
UF03.- RA1. Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas 
convencionais. Mecanizado de madeira e derivados 

UF03.- RA2. Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as súas 
pezas de acordo coa documentación técnica. Mecanizado de madeira e derivados 

UF03.- RA3. Realiza o mantemento operativo de máquinas 
convencionais, aplicando procedementos establecidos. Mecanizado de madeira e derivados 

UF03.- 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. 

Mecanizado de madeira e derivados 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Tarefas de pequenos proxectos de carpintería e moblaxe. 
• Probas. 

Instrumentos: 
• Rexistro de tarefas  en envíos por e-mail a kempes@edu.xunta.es 
• Lista de cotexo segundo o enunciado e os apuntes. 
• Probas escritas (si se ten acceso as aulas) 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
• As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
• As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si 

se entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 

puntos, realizarase unha proba final baseada nos contidos impartidos 
tanto na primeira avaliación como na segunda.  Sempre e cando se poida 
ter acceso aos talleres antes do remate do curso, neste caso poderíase 
realizar un exame de recuperación no caso de estar suspenso. A 
cualificación desta proba terá que ser igual ou superior a 5 puntos, para 
poder superar o módulo.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
(NON HAI) 

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  Actividades de repaso e reforzo e algo de ampliación dos proxecto 
facilitados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
memorias de proxecto de carpintería e moblaxe a puño e letra, 
croquis a man alzada, e nalgún caso a regla e compás. O ideal sería 
que tamén o elaboraran no programa de deseño asistido por 
ordenador, AutoCAD, cousa que se suxire no enunciado da 
mesma. 
 
O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega, en data e hora fixada pola profesora no 
ennunciado da tarefa, vía email a kempes@edu.xunta.es. 
 

Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos • Apuntes de elaboración propia. 
• Videochamada. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
• Correo eléctronico. 
• Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción 

moito máis dinámica e resolutiva. 
• Teléfono. 
• Videochamada. 

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

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


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade formativa 1: solucións en fabricación e instalación 
 
RA1. Elabora bosquexos e esbozos de elementos e produtos de 
carpintaría e moble, e proporciona solucións a requisitos establecidos. 

–  CA1.1. Seleccionouse o sistema de representación gráfica para amosar a 
solución construtiva. 
–  CA1.2. Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes 
necesarios. 
–  CA1.3. Elaborouse o esbozo seguindo as normas de representación gráfica. 
–  CA1.4. Representouse no esbozo a forma, as dimensións (cotas, 
tolerancias, etc.), os elementos normalizados e os materiais. 
–  CA1.5. Comprobouse a funcionalidade da solución. 
–  CA1.6. Valorouse a estética da solución adoptada. 
–  CA1.7. Valorouse a proporcionalidade e o detalle do esbozo. 
–  CA1.8. Comprobouse que o dimensionamento da solución se adapte aos 
requisitos de resistencia e espazo. 
–  CA1.9. Comprobouse a factibilidade de execución da solución. 
–  CA1.10. Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica. 
–  CA1.11. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA1.12. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.13. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA1.14. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA1.15. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 1: solucións en fabricación e instalación 
 
RA2. Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría e 
moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas 
establecidas. 

–  CA2.1. Compiláronse os datos de partida. 
–  CA2.2. Comprobouse que a funcionalidade da solución adoptada cumpra co 
uso pre- visto. 
–  CA2.3. Consideráronse os esforzos e as solicitacións a que se vaia someter o 
ele- mento ou o conxunto. 
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 –  CA2.4. Comprobáronse as condicións e as limitacións do emprazamento. 
–  CA2.5. Valoráronse as posibilidades de acceso ao lugar e as dimensións 
máximas dos elementos. 
–  CA2.6. Identificáronse os materiais e os produtos necesarios. 
–  CA2.7. Prevíronse os recursos humanos necesarios. 
–  CA2.8. Prevíronse os medios de fabricación e instalación requiridos. 
–  CA2.9. Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a elección 
dos ma- teriais, os produtos e os procesos. 
–  CA2.10. Elaboráronse follas de medición e valoración. 
–  CA2.11. Manexáronse programas informáticos para a elaboración de follas 
de medi- ción, valoración e orzamento. 
–  CA2.12. Tívose en conta o custo de fabricación ou instalación. 
–  CA2.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA2.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.15. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.16. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA2.17. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 

Unidade formativa 2: deseño e patróns 
 
RA1. Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble aplicando 
normas de representación e utilizando programas de deseño. 

– CA1.1. Seleccionáronse os utensilios, os soportes e os formatos máis 
adecuados para a realización dos planos. 
– CA1.2. Utilizáronse axeitadamente os utensilios de debuxo para o trazado 
de liñas, ángulos e construcións xeométricas sinxelas. 
– CA1.3. Representáronse os trazados xeométricos elementais (triángulos, 
cuadriláte- ros, polígonos regulares, etc.), tanxencias e enlaces, molduras, e 
curvas cónicas e técnicas. 
–  CA1.4. Seleccionouse o sistema de representación para empregar en dúas 
dimensións. 
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–  CA1.5. Representáronse os elementos de detalle suficientes (cortes, 
seccións, etc.). 
–  CA1.6. Representáronse elementos de carpintaría e moble. 
–  CA1.7. Puxéronse as cotas de acordo coas normas e con claridade. 
–  CA1.8. Incorporáronse indicacións e lendas. 
–  CA1.9. Utilizáronse escalas e formatos normalizados. 
–  CA1.10. Identificouse o plano coa súa información característica. 
–  CA1.11. Manexáronse programas de deseño asistido por computador. 
–  CA1.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA1.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.14. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos, e estes 
presentáronse debidamente pregados e encadernados. 
–  CA1.15. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA1.16. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA1.17. Demostrouse destreza na execución dos planos. 
–  CA1.18. Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos 
de carpinta- ría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a 
comprensión do debuxo. 

Unidade formativa 2: deseño e patróns 
 
RA2. Elabora listas de materiais para fabricación e/ou instalación de 
carpintaría e moble, para o que identifica pezas, compoñentes e 
accesorios. 

–  CA2.1. Identificouse a totalidade do conxunto obxecto de actuación. 
–  CA2.2. Valoráronse as posibilidades de elementos compatibles existentes 
no merca- do. 
–  CA2.3. Aplicouse un criterio de referencia. 
–  CA2.4. Clasificáronse as referencias en función do seu material e do 
proceso. 
–  CA2.5. Determináronse as dimensións en bruto de cada material. 
–  CA2.6. Aplicáronse as técnicas e os procedementos requiridos. 
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–  CA2.7. Manexáronse programas informáticos para a elaboración de listas 
de mate- riais. 
–  CA2.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA2.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.10. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 2: deseño e patróns 
 
RA3. Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e a 
instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e 
procedementos establecidos. 

–  CA3.1. Identificáronse as partes singulares do elemento que se vaia 
construír ou ins- talar. 
–  CA3.2. Seleccionáronse os elementos para a toma de medidas de distancias 
e ángu- los. 
–  CA3.3. Seleccionouse o soporte para a elaboración do patrón. 
–  CA3.4. Debuxáronse patróns a escala natural. 
–  CA3.5. Comprobouse que o material se aproveite optimamente. 
–  CA3.6. Seleccionáronse os elementos adecuados para a fabricación do 
patrón. 
–  CA3.7. Realizáronse patróns dos elementos que o requiran. 
–  CA3.8. Respectáronse as normas de seguridade e saúde laboral. 
–  CA3.9. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA3.10. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA3.11. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA3.12. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA3.13. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
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establecidos. 
–  CA3.14. Cumpriuse a normativa de prevención e riscos laborais e de 
protección am- biental nas operacións realizadas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
UF01.- RA2. Define solucións de fabricación e instalación de carpintaría 
e moble, e xustifica as características dimensionais e técnicas 
establecidas. 

Documentación Técnica 

UF02.- RA1. Debuxa planos de elementos de carpintaría e moble 
aplicando normas de representación e utilizando programas de deseño. Documentación Técnica 

UF02.- RA3. Representa patróns e pezas complexas para a fabricación e 
a instalación de carpintaría e moble utilizando técnicas, materiais e 
procedementos establecidos. 

Documentación Técnica 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Tarefas de pequenos proxectos de carpintería e moblaxe. 
• Probas. 

Instrumentos: 
• Rexistro de tarefas  en envíos por e-mail a 

sirifeaestrada@gmail.com. 
• Lista de cotexo segundo o enunciado e os apuntes. 
• Probas escritas e/ou orais. 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
• As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
• As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si 

se entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 

puntos, realizarase una proba final baseada nos contidos impartidos tanto 
na primeira avaliación como na segunda. A cualificación desta proba terá 
que ser igual ou superior a 5 puntos, para poder superar o módulo.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

mailto:sirifeaestrada@gmail.com
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Actividades de repaso e reforzo e algo de ampliación dos proxecto 
facilitados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
memorias de proxecto de carpintería e moblaxe a puño e letra, 
croquis a man alzada, e nalgún caso a regla e compás. O ideal sería 
que tamén o elaboraran no programa de deseño asistido por 
ordenador, AutoCAD, cousa que se suxire no enunciado da 
mesma. 
 
O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega, en data e hora fixada pola profesora no 
ennunciado da tarefa, vía email a sirifeaestrada@gmail.com. 
 

Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos 
• Apuntes de elaboración propia. 
• Vídeos de elaboración propia. 
• Videochamada. 

mailto:sirifeaestrada@gmail.com
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
• Correo eléctronico. 
• Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción 

moito máis dinámica e resolutiva. 
• Teléfono. 
• Videochamada. 

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

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


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade formativa 1: propiedades e utilización das madeiras e dos seus 
derivados 
 
RA1. Identifica a normativa ambiental sobre o uso da madeira, para o 
que recoñece os selos de calidade e valora a súa contribución. 

– CA1.1. Analizáronse os principais tipos de bosque de España e a súa xestión 
de ex- plotación, tendo en conta as diferenzas entre as especies de madeiras 
máis significa- tivas. 
– CA1.2. Confeccionáronse mapas que representen a distribución xeográfica 
mundial das madeiras máis utilizadas en carpintaría e moble. 
– CA1.3. Levouse a cabo un estudo sobre a planificación dos aproveitamentos 
fores- tais de España. 
– CA1.4. Elaborouse unha listaxe de madeiras debidamente documentada con 
criterios de respecto ambiental mediante algún selo de calidade e control 
(FSC e PEFC). 
– CA1.5. Describiuse a madeira máis adecuada para cada traballo en función 
das súas características e a súa aplicación, e rexeitáronse as partidas de 
madeira non cer- tificadas. 
– CA1.6. Elaborouse unha base de datos de empresas que teñan integrados os 
sis- temas de certificación da orixe, e aproveitamento das súas madeiras e dos 
subprodu- tos. 
–  CA1.7. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
– CA1.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
– CA1.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.10. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
– CA1.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 

Unidade formativa 1: propiedades e utilización das madeiras e dos seus 
derivados 
 

– CA2.1. Caracterizouse a estrutura macroscópica e microscópica da madeira 
e a cor- tiza. 
–  CA2.2. Identificáronse as principais madeiras españolas e de importación 
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RA2. Identifica os principais tipos de madeira utilizados en carpintaría e 
moble, e rela- ciona as súas características coas súas aplicacións. 

polo seu nome comercial e a súa especie, e clasificáronse como coníferas ou 
frondosas. 
–  CA2.3. Describíronse madeiras e consideráronse as súas propiedades físicas 
e mecá- nicas, e as súas vantaxes para o seu uso nos procesos de carpintaría e 
moble. 
– CA2.4. Describíronse os defectos, as enfermidades, e os axentes bióticos e 
abióticos que presentan as madeiras, así como as súas posibles consecuencias 
ou alteracións no elemento que se desexe producir. 
–  CA2.5. Describiuse adecuadamente a realización do abatemento e talla da 
madeira. 
–  CA2.6. Calculáronse as cubicacións da madeira en pé. 
–  CA2.7. Realizáronse listaxes de materiais a partir dos produtos de serraxe 
dispoñi- bles (táboa, taboleiro, taboíña, listóns e recortes). 
– CA2.8. Seleccionouse o sistema de protección da madeira (acabamento 
superficial, sales e autoclave, etc.) en función do produto que cumpra obter 
na primeira trans- formación. 
–  CA2.9. Calculouse a humidade da madeira a través do manexo de utensilios 
e ins- trumentos de medición específicos. 
–  CA2.10. Seleccionouse o tipo de madeira para utilizar en función das súas 
caracte- rísticas e do tipo de esforzo mecánico que deba soportar. 
–  CA2.11. Realizáronse ensaios sinxelos de laboratorio para avaliar o 
cumprimento das normas de calidade. 
–  CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA2.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA2.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.15. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.16. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
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activida- des. 

Unidade formativa 1: propiedades e utilización das madeiras e dos seus 
derivados 
 
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. 

–  CA3.1. Identificáronse os taboleiros polo seu nome comercial, en función 
das súas características e da súa aplicación. 
–  CA3.2. Seleccionáronse chapas e materiais de revestimento en función das 
súas ca- racterísticas e da súa aplicación. 
–  CA3.3. Seleccionáronse os vidros en función das súas características e do 
espazo que haxa que pechar. 
–  CA3.4. Seleccionáronse outros materiais, como plásticos, aceiro inoxidable 
e outros metais, e pedras naturais e artificiais. 
–  CA3.5. Seleccionáronse os adhesivos en función do material que cumpra 
unir e do proceso de xuntamento. 
–  CA3.6. Escolléronse materiais complementarios de mobles e de 
instalacións. 
–  CA3.7. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA3.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 
–  CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA3.10. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA3.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades 

Unidade formativa 2: procesos de primeira e segunda transformación, 
de fabricación e de instalación 
 
RA1. Caracteriza os procesos de transformación da madeira, tendo en 
conta as  relacións entre as especificacións técnicas dos produtos, as 
materias primas e os recursos. 

– CA1.1. Identificáronse a partir de mostras e ilustracións os principais 
sistemas de despezamento e talla da madeira, tendo en conta a relación 
entre os produtos que cumpra obter e as súas dimensións. 
–  CA1.2. Analizáronse os principais sistemas de secado e tratamento das 
madeiras. 
– CA1.3. Describíronse e ilustráronse os sistemas de obtención de chapas, en 
relación cos produtos obtidos e as súas características. 
– CA1.4. Diferenciáronse sistemas de fabricación de taboleiros, en relación 
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cos tipos obtidos e a súa aplicación. 
– CA1.5. Describíronse os sistemas de fabricación de laminados decorativos 
de diver- sos tipos, en relación coas súas características técnicas e co seu 
campo de uso. 
–  CA1.6. Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican 
elemen tos de carpintaría (portas, ventás e varandas, escaleiras, chans e 
revestimentos). 
– CA1.7. Elaboráronse esquemas coa configuración de empresas que fabrican 
mobla- xe. 
– CA1.8. Elaboráronse esquemas coa configuración de talleres de carpintaría 
e ebanis- taría. 
–  CA1.9. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
– CA1.10. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
– CA1.11. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.12. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
– CA1.13. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 

Unidade formativa 2: procesos de primeira e segunda transformación, 
de fabricación e de instalación 
 
RA2. Caracteriza os principais procesos de fabricación e instalación de 
elementos de carpintaría e moble, en relación cos aspectos históricos, 
estéticos e funcionais. 

– CA2.1. Describíronse sistemas de fabricación e instalación de portas, ventás, 
protec- ción física exterior de ventás e balcóns, e marcos de madeira, e 
identificáronse os seus compoñentes a partir de exemplos e información 
técnica. 
– CA2.2. Describíronse os sistemas de fabricación e instalación de escaleiras, 
varan- das e estruturas simples de madeira, armazóns horizontais e verticais, 
e muros con armazón, e identificáronse os seus compoñentes a partir de 
exemplos e información técnica. 
– CA2.3. Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de armazóns 
inclina- das e de cubertas. 
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– CA2.4. Identificáronse os sistemas de fabricación e instalación de mobles de 
cociña, baño e armarios encaixados. 
– CA2.5. Identificáronse os sistemas de fabricación de xoguetes, instrumentos 
musi- cais e obxectos diversos de madeira, a partir de exemplos e información 
técnica. 
– CA2.6. Describíronse sistemas de revestimento de madeira en chans, teitos 
e pare- des, e identificáronse os seus compoñentes, e os sistemas de 
fabricación e de instala- ción. 
– CA2.7. Esbozáronse os compoñentes fundamentais dos mobles, en relación 
cos ma- teriais, a estética, os elementos decorativos, as técnicas, a 
funcionalidade e a aplica- ción. 
–  CA2.8. Identificáronse os procesos de curvaxe da madeira. 
–  CA2.9. Identificáronse os tipos de acabamentos superficiais. 
– CA2.10. Recoñecéronse os principais estilos de moble a partir da 
información acha- da en bibliografía e sitios web de internet. 
– CA2.11. Elaboráronse mostras con elementos significativos de mobles que 
identifi- can as características principais de estilo e dos seus sistemas de 
construción. 
–  CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
– CA2.13. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
– CA2.14. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.15.Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.16. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

Unidade formativa 2: procesos de primeira e segunda transformación, 
de fabricación e de instalación 
 

–  CA3.1. Describíronse sistemas de construción e os subconxuntos de mobles 
e ele- mentos de carpintaría. 
–  CA3.2. Describíronse e ilustráronse os sistemas de construción e as partes 
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RA3. Recoñece os sistemas construtivos utilizados na fabricación e na 
instalación de carpintaría e moble, en relación cos elementos 
accesorios e de unión. 

de mo- bles. 
–  CA3.3. Identificáronse enlaces, unións e ensamblaxes tradicionais entre 
pezas de madeira. 
–  CA3.4. Identificáronse os sistemas de unión e ensamblaxe das partes dos 
elementos dun moble ou dun elemento de carpintaría. 
–  CA3.5. Identificáronse os sistemas de unión nos caixóns e as súas guías, a 
partir de mostras e información técnica. 
–  CA3.6. Identificáronse diversas opcións a partir de mostras e información 
técnica de apoios (zócolos, nivelación de bases, regulacións, etc.). 
–  CA3.7. Identificáronse os elementos de unión (chavetas, galletas, espigas, 
puntas, parafusos, etc.), a partir de mostras e información técnica. 
–  CA3.8. Seleccionáronse ferraxes para solucións construtivas con base en 
catálogos e mediante programas informáticos de provedores. 
–  CA3.9. Obtivéronse planos de montaxe de ferraxes para cada solución 
construtiva, a través de programas informáticos de provedores de ferraxes. 
–  CA3.10. Elaboráronse listaxes de provedores de elementos de unión para 
cada solu- ción construtiva a partir de sitios de internet. 
–  CA3.11. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA3.12. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA3.13. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA3.14. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA3.15. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 
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Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
UF01.- 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. 

Documentación técnica. Módulo transversal a tratar en tódolos módulos. 

UF02.- RA1. Caracteriza os procesos de transformación da madeira, 
tendo en conta as  relacións entre as especificacións técnicas dos 
produtos, as materias primas e os recursos. 

Documentación técnica. Módulo transversal a tratar en tódolos módulos. 

UF02.- RA2. Caracteriza os principais procesos de fabricación e 
instalación de elementos de carpintaría e moble, en relación cos 
aspectos históricos, estéticos e funcionais. 

Documentación técnica. Módulo transversal a tratar en tódolos módulos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Tarefas de elaboración de esquemas-resumen. 
• Probas. 

Instrumentos: 
• Rexistro de tarefas en envíos por e-mail a 

sirifeaestrada@gmail.com. 
• Lista de cotexo segundo o enunciado e os apuntes. 
• Probas escritas e/ou orais. 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
• As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
• As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si 

se entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 

puntos, realizarase una proba final baseada nos contidos impartidos tanto 
na primeira avaliación como na segunda. A cualificación desta proba terá 
que ser igual ou superior a 5 puntos, para poder superar o módulo.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

mailto:sirifeaestrada@gmail.com
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Actividades de ampliación dos temas facilitados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
esquemas-resumenes a puño e letra do tema facilitado. 
 
O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega, en data e hora fixada pola profesora no 
ennunciado da tarefa, vía email a sirifeaestrada@gmail.com. 
 
Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos 
• Apuntes de elaboración propia. 
• Vídeos de elaboración propia. 
• Videochamada. 

mailto:sirifeaestrada@gmail.com
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
• Correo eléctronico. 
• Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción 

moito máis dinámica e resolutiva. 
• Teléfono. 
• Videochamada. 

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

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


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 Recibe materia primas compoñentes e produtos aplicando 
procedemento de inspección, rexistro e control establecidos 
 

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

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

C1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións 
técnicas, e separaráronse os que non as cumpran 

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 

C1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co 
pedido realizado e co albarán de entrega 

RA4 Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos e 
xustifica as medidas de xestion propostas para melloras as demandas 
cursadas 

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

RA 5 Expide materias primas , compoñentes e produtos, e colócaos 
segundo o medio de carga e de transporte seleccionados 

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

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

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

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

 CA2.3 Repuxéronse as existencias siguindo os circuitos de comunicación 
estalbecidos 

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

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

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

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

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

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

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

 CA4.5 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén 

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

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

 CA5.2 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na 
preparación de pedidos 

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

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Debido a declaración do 14 de marzo do estado de Alarma RD 463/20 
BOE, causado polo virus COVID-19 na que se suspenden as clases 
presenciais, os procedementos de avaliación do 3º trimestre vai a ser a 
través de: 

• Tarefas de preguntas e traballos 
• Probas orais 

 O alumnado deberá entregar en tempo e forma os distintos traballos 
solicitados 

Estes traballos serán avaliados de 0 a 10. A puntuación final  de cada 
alumno será a resultante da media de tódalas tarefas requiridas. 

Instrumentos:  
• Entrega de Exercicios e traballos  
• Probas orais 

Cualificación final 

Media das cualificacións do 1ª e 2º trimestre, incrementada ata en 2 
puntos segundo a puntuación obtida na 3ª avaliación e tendo en conta a 
seguinte correlación: 
Por cada unidade superior a 5 obtida na 3ª avaliación, equivale a 0,4 
puntos de incremento na nota da 3ª avaliación e final, é dicir: 
Un 6 incremento de 0,4 puntos 
Un 7 incremento dun 0,8 puntos 
Un 8 incremento dun 1,2 puntos 
Un 9 incremento dun 1,6 puntos 
Un 10 incremento de 2 puntos 
 

A cualificación do 3º trimestre e da avaliación final, será igual. 
 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 
puntos, realizarase tarefas e probas de recuperación baseada nos 
contidos impartidos tanto na primeira avaliación como na segunda. A 
cualificación desta proba terá que ser igual ou superior a 5 puntos, para 
poder superar o módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 
  

Alumnado co 
módulo 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos co módulo pendente 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CICLO FORMATIVO: 
CURSO: 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

  

 

 
  

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnos co módulo pendente 
 
 

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  

Preparación e explicación por parte do profesor de material documental 
onde se repasan e reforzan os distintos contidos do currículo co obxectivo de 
afianzar no alumnado os Resultados de Aprendizaxe descritos no punto 1. 
Posteriormente requírese Tarefas a realizar e a entregar.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ante a ausencia de  clases presenciais e recursos  existentes en aula e taller 
necesarios alcanzar os resultados de aprendizaxe (RA) requiridos no módulo 
de Control de Almacén;  Esta metodoloxía e actividades é substituída neste 
3º trimestre por: 

• Material  documental preparado polo profesor e  
• Enlaces a páxinas web de interese para o módulo   
Dito material é enviado ao alumnado a través ben do email corporativo 
ben ao  grupo de whatsapp creado para este módulo, e onde se van 
dando as explicacións requiridas polo alumnado mesmo por 
videoconferencias. Estes recursos son suficientes para o bo 
desenvolvemento das actividades. 

Materiais e recursos Documentación dixitalizada e enlaces a páxinas de empresas especializadas 
en xestión de almacén 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Envío por email 

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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1. Selecciona materiais para a fabricación en carpintaría e moble, 
aplicando métodosde optimización 

– CA1.1. Comprobouse a lista de despezamento de materiais 
interpretando a documentación técnica. 

–    CA1.2. Comprobouse que os materiais que se vaian mecanizar teñan a 
calidade requirida. 

– CA1.3.Comprobouse que as dimensións dos materiais sexan as 
adecuadas para reducir o desperdicio de material. 

– CA1.4. Previuse o sobredimensionamento de material para asegurar 
durante o mecanizado a forma e a dimensión correctas finais. 

– CA1.5. Colocouse o material resultante do xeito indicado para evitar 
deformacións. 

– CA1.6. Almacenáronse ou elimináronse os restos de material segundo 
sexa o caso. 

– CA1.7. Respectáronse os obxectivos de calidade no proceso de selección 
e aproveitamento óptimo de materiais. 

–  CA1.8. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA1.9. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

RA2. Prepara a fabricación de elementos de madeira e derivados, 
marcando pezas e determinando operacións de mecanizado 
convencional. 

– CA2.1. Comprobouse a dispoñibilidade de materiais e medios para a 
fabricación. 

–  CA2.2. Seleccionouse o material idóneo. 
–  CA2.3. Asegurouse a factibilidade do proceso de fabricación das pezas 

que se desexe obter en función dos recursos dispoñibles. 
–  CA2.4. Realizouse a marcaxe da primeira peza de referencia. 
– CA2.5. Asignáronse máquinas e persoal para as necesidades de 

fabricación. 
– CA2.6. Planificouse o fluxo de traballo en función dos recursos 

dispoñibles. 
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–  CA2.7. Realizáronse os patróns requiridos. 
–  CA2.8. Marcáronse as pezas con curvaturas considerando a resistencia 

do material. 
– CA2.9. Colocouse o material e ferramenta auxiliar necesaria en cada 

fase do proceso de fabricación. 
–  CA2.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA2.11. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

RA3. Pon a punto máquinas de mecanizado convencional, 
axustando os seus parámetros, e verifica primeiras pezas. 

       –  CA3.1. Montáronse as ferramentas de corte nas máquinas e nos       
equipamentos de fabricación. 

–  CA3.2. Axustáronse os parámetros das máquinas. 
–  CA3.3. Estableceuse a secuencia do mecanizado da peza. 
–  CA3.4. Preparáronse os materiais para o seu mecanizado, sen que 

afecte o proceso. 
– CA3.5. Organizouse o transporte dos materiais nas zonas de 

mecanizado. 
– CA3.6. Instaláronse e axustáronse os elementos de seguridade e 

alimentación nas máquinas e nos equipamentos. 
–  CA3.7. Comprobouse que a zona de traballo estea en condicións para 

iniciar as operacións de mecanizado. 
–  CA3.8. Verificouse que as características da primeira peza sexan as 

esperadas e estableceuse unha ratio de mostraxe. 
–  CA3.9. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA3.10. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

RA4. Obtén pezas e subconxuntos realizando operacións de 
mecanizado-prensaxe, e 

verifica a calidade do produto. 

– CA4.1. Comprobouse o estado das ferramentas, e o axuste das 
máquinas e dos equipamentos de protección. 

– CA4.2. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual e 
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valorouse a súa utilidade. 
– CA4.3. Simulouse o percorrido da primeira peza coa máquina parada, e 

comprobáronse as medidas de seguridade. 
– CA4.4. Establecéronse correccións en caso de desviacións (velocidades 

de rotación, ferramentas, avances dos materiais, etc.). 
– CA4.5. Recubríronse os cantos e/ou as superficies de acordo co 

acabamento final requirido. 
– CA4.6. Encoláronse e prensáronse as pezas cos materiais definidos na 

documentación técnica cos equipamentos e os medios establecidos. 
– CA4.7. Comprobouse que o tempo de mecanizado da peza sexa o 

mínimo posible  para os requisitos esixidos. 
– CA4.8. Verificouse a calidade do produto elaborado realizando as 

comprobacións requiridas e    , de ser o caso, aplicáronse as medidas 
correctoras establecidas. 

– CA4.9. Comprobouse que a ergonomía adoptada evite lesións ou 
doenzas. 

– CA4.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA4.11. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras 

RA5. Mantén operativas máquinas e equipamentos, realizando e 
describindo operacións 

de limpeza, afiadura de ferramentas e substitución de elementos. 

– CA5.1. Detectouse cando é necesario facer operacións de mantemento. 
– CA5.2. Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel, 

aplicando as recomendacións de fábrica indicadas nos manuais de uso. 
– CA5.3. Realizáronse as operacións de mantemento operativo 

establecidas. 
– CA5.4. Realizáronse as operacións de mantemento preventivo 

determinadas. 
– CA5.5. Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
– CA5.6. Substituíronse as ferramentas de corte non operativas (coitelas, 

serras, etc.). 
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– CA5.7. Xerouse un histórico de incidencias de máquina e de operacións 
de mantemento, etc. 

– CA5.8. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA5.9. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

RA6. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, 

identifica os riscos asociados e adopta as medidas necesarias para os 
previr. 

– CA6.1. Indicáronse as zonas destinadas a cada tarefa. 
– CA6.2. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 

manipulación de 
materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 
– CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 

manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 
– CA6.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 

paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se empregan nas operacións de mecanizado. 

 
– CA6.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 

máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 
– CA6.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección 

persoal que cumpra  adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

– CA6.7. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

– CA6.8. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
– CA6.9. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
– CA6.10. Xestionáronse os residuos xerados de acordo co protocolo 

establecido. 
– CA6.11. Describíronse os protocolos en caso de accidentes. 
– CA6.12. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
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– CA6.13. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 
responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

É alumnado de segundo curso 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Tarefas de pequenos proxectos de carpintería e moblaxe. 
- Recompilación  e avaliación de resumos; e esquemas de diferentes  

envíos de documentación escrita e audio-visual, enviada por correo 
electrónico neste terceiro trimestre o alumnado pendente de 
recuperar. 

      -Probas. Telemáticas se fosen precias ou presenciais se se poideran 
chegar a facer ( alumnado pendente de recuperar neste terceiro trimestre) 

Instrumentos: 
-Rexistro de tarefas reenviadas o correo do profesor. 
-Lista de cotexo do material e traballos realizado ata a data de 
confinamento  e reenviado  nesta terceira avaliación  polo alumnado 
pendente de recuperación. 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
           -  As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
           -  As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si se 
entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 
puntos, realizarase una proba final ou traballo(no caso de non poder ser 
presencial) baseada nos contidos impartidos tanto na primeira avaliación 
como na segunda. A cualificación desta proba terá que ser igual ou 
superior a 5 puntos, para poder superar o módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
 

( NON HAI 
ALUMNADO CON 

MATERIA 
PENDENTE DE 1º) 

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  -Actividades de repaso e reforzo e algunha pequena ampliación  de 
algunha parte teórica de actividades realizadas . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Envíase toda a documentación vía correo electrónico e grupo de 
whatsapp.  
 
-Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
memorias de proxecto de carpintería e moblaxe  así como 
resumenes e traballos poderanse entregar a puño e letra, croquis a 
man alzada, e nalgún caso a regla e compás.  Suxirese que tamén se 
elabore este material  en programas asistido por ordenador, 
AutoCAD,... 
 
-O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega; así tamén envíanse arquivos de texto ou dos 
diferentes programas empregados en fabricación se así fose 
posible, en data e hora fixada pola profesor, vía emai. 
 

     -Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos 
-Apuntes de elaboración propia. 
-Vídeos de elaboración propia. 

      -Videochamada. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
-Correo eléctronico. 
-Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción moito 

máis dinámica e resolutiva. 
-Teléfono. 

    -Videochamada. 

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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio 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. 
– CA1.5. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma de 

programación. 
– CA1.6. Comprendeuse a estrutura básica dos programas de control 

numérico. 
– CA1.7. Realizáronse os despezamentos mediante programas asistidos 

por computador (CAD). 
– CA1.8. Transferiuse a información xeométrica do sistema CAD ao 

sistema CAM mediante o formato común de intercambio gráfico (DXF) 
en caso de non estaren integrados. 

– CA1.9. Seleccionáronse as opcións de programación para cada peza. 
– CA1.10. Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios para realizar o 

traballo. 
– CA1.11. Identificáronse as etapas para a elaboración dos programas. 
– CA1.12. Respectáronse as indicacións recollidas no manual de 

programación. 
– CA1.13. Elaboráronse os programas de control numérico e mellorouse o 

proceso para a fabricación. 
– CA1.14. Definíronse os criterios de creación para a interpretación de 

códigos mediante valores estandarizados nunha linguaxe 
comprensible para o cadro produtivo. 

– CA1.15. Identificáronse os tipos de codificación máis empregados e 
seleccionouse o máis adecuado. 
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– CA1.16. Mantívose unha actitude ordenada e metódica, e demostrouse 
interese pola mellora do proceso. 

– CA1.17. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
–CA1.18. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras 

 

RA2. Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e 
dispondo ferramentase 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. 
– CA2.3. Obtivéronse copias de seguridade de programas de mecanizado. 
– CA2.4. Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada 

modalidade de copiade seguridade. 
– CA2.5. Simulouse informaticamente o programa, efectuando as 

modificacións necesarias. 
– CA2.6. Comprobáronse as características e o número de pezas 

necesarios para mecanizar o traballo. 
– CA2.7. Equilibráronse os utensilios e as velocidades en función da 

calidade das ferramentas e do tipo de material co que se vaia traballar. 
– CA2.8. Seleccionáronse as ferramentas segundo as necesidades de 

produción. 
– CA2.9. Montáronse na máquina as ferramentas programadas, 

respectando as indicacións do manual. 
– CA2.10. Realizouse o cambio de ferramenta de xeito manual ou 

automatizado, dependendo das características da máquina. 
– CA2.11. Informouse das posibles modificacións sobre as ferramentas 

instaladas e asegurouse de que estas impidan que o resto de persoal 
poida cometer erros de programación 

. 
– CA2.12. Comprobouse que os datos das ferramentas correspondan ás 
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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. 

– CA2.17. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA2.18. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras 

 

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 

– CA3.3. Executouse o programa en peza real, para o que se modificou o 
programa en caso necesario, e verificouse a calidade de peza. 

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

– CA3.5. Realizáronse as pezas necesarias e comprobouse a súa calidade 
(tolerancias, estelamento, repelo, etc.). 

– CA3.6. Reducíronse os tempos mortos do persoal. 
–CA3.7. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
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compañeiros e as compañeiras. 
– CA3.8. Realizouse o proceso de control, respectando os procedementos, 

as normas e as recomendacións que se especifican na documentación 
técnica. 

       – CA3.9. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

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. 

– CA4.2. Realizáronse as operacións de mantemento operativo 
establecidas. 

– CA4.3. Realizáronse as operacións de mantemento preventivo 
determinadas. 

– CA4.4. Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
– CA4.5. Formalizouse a documentación de control. 
– CA4.6. Realizouse historial de incidencias. 
– CA4.7. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA4.8. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

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 

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. 
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– 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. 
– CA5.9. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
– CA5.10. Adoptouse un comportamento e unha actitude de 

responsabilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos 
compañeiros e as compañeiras. 

 
 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

É alumnado de segundo curso 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Tarefas de pequenos proxectos de carpintería e moblaxe. 
- Recompilación  e avaliación de resumos; e esquemas de diferentes  

envíos de documentación escrita e audio-visual, enviada por correo 
electrónico neste terceiro trimestre o alumnado pendente de 
recuperar. 

      -Probas. Telemáticas se fosen precias ou presenciais se sé poidesen 
chegar a facer ( alumnado pendente de recuperar neste terceiro trimestre) 

Instrumentos: 
-Rexistro de tarefas reenviadas o correo do profesor. 
-Lista de cotexo do material e traballos realizado ata a data de 
confinamento  e reenviado  nesta terceira avaliación  polo alumnado 
pendente de recuperación. 

Cualificación final 

A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
           -  As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
           -  As tarefas entregadas durante o confinamento do COVID 19, só si se 
entregan correctamente, serán para subir a cualificación.  
 

A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 
superior a cualificación da segunda avaliación. 

 
No caso de que a cualificación da segunda avaliación, fora inferior a 5 
puntos, realizarase una proba final ou traballo(no caso de non poder ser 
presencial) baseada nos contidos impartidos tanto na primeira avaliación 
como na segunda. A cualificación desta proba terá que ser igual ou 
superior a 5 puntos, para poder superar o módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
 

( NON HAY) 

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  -Actividades de repaso e reforzo e algunha pequena ampliación  de 
algunha parte teorica de actividades realizadas . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Envíase toda a documentación vía correo electrónico grupo de 
Whatsapp. 
 
-Debido a situación do COVID_19 e que non todo o alumnado ten 
acceso a un ordenador, as tarefas consisten na realización de 
“sumulacións” de traballos realizados con programas e máquinas 
CNC así como algún resumen de material enviado  ; poderan 
entregarse a puño e letra, croquis a man alzada, e nalgún caso a 
regla e compás. O ideal sería que tamén o elaboraran no programa 
de deseño asistido por ordenador,  V carve , AutoCAD,...  
 
-O alumando realiza a actividade, fai fotografías da mesma de boa 
calidade ou as escáneas, converte esas imaxes en un único arquivo 
de pdf e fai a entrega; así tamén envíanse arquivos de texto ou dos 
diferentes programas empregados en CNC se así fose posible , en 
data e hora fixada pola profesor, vía emai. 
 

     -Todo o alumnado pode facer estas tarefas e entregalas vía internet 
dende seu móbil e/ou ordenador. 

Materiais e recursos 
-Apuntes de elaboración propia. 
-Vídeosexpecificos de CNC. 

       -Videochamada. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
-Correo eléctronico. 
-Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción moito 

máis dinámica e resolutiva. 
-Teléfono chamadas e  multichamadas 

    -Videochamada. 

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). 

 
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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1. Comproba características superficiais do soporte, identifica os defectos e describe as 
medidas correctoras. 

CA1.1. Revisáronse as superficies de aplicación e comprobouse que non presenten raias, fendas nin 
marcas de mecanizado.  
– CA1.2. Comprobouse que os soportes de aplicación non conteñan manchas nin produtos 
incompatibles co produto que se vaia aplicar.  
– CA1.3. Identificáronse os soportes e valoráronse as súas calidades para a aplicación de produtos. 
 – CA1.4. Revisouse que a preparación superficial sexa a adecuada en función do acabamento 
solicitado.  
– CA1.5. Determinouse a granulometría dos abrasivos para empregar en función do tipo de soporte que 
se vaia preparar. 
 – CA1.6. Empregáronse máquinas e utensilios de lixar e puír.  
– CA1.7. Identificáronse as medidas correctoras nos defectos superficiais detectados. 
 – CA1.8. Manexáronse e transportáronse as pezas antes da aplicación do produto de acabamento e 
durante ela, cos medios idóneos. 
 – CA1.9. Valorouse a posibilidade de empregar outros produtos, como ceras, aceites, decapantes, etc. 
– CA1.10 Limpáronse e aclimatáronse os soportes antes da aplicación.  
– CA1.11. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA1.12. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 

 RA2. Prepara produtos de acabamento, para o que interpreta instrucións de fábrica e mestura 
os seus compoñentes en condicións de seguridade e saúde laboral 

-CA2.1. Realizouse a mestura de produtos respectando as follas de seguridade de cada produto. 
 – CA2.2. Mesturáronse os produtos considerando a súa compatibilidade. 
 – CA2.3. Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha do produto. 
– CA2.4. Realizouse a preparación de produtos de acabamento coa viscosidade adecuada ao 
equipamento de aplicación. 
 – CA2.5. Respectáronse as instrucións de fábrica na adición de disolventes.  
– CA2.6. Entoáronse produtos considerando a compatibilidade. 
 – CA2.7. Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar. 
– CA2.9. Limpáronse os utensilios, os accesorios e os recipientes de medida utilizando o produto 
adecuado, e deixáronse en condicións óptimas. 
 – CA2.10. Preparáronse os produtos en condicións ambientais adecuadas, respectando as normas de 
saúde laboral.  

RA3. Realiza acabamentos protectores e decorativos sobre superficies de madeira e derivados 
con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección do produto 

– CA3.1. Seleccionáronse os medios manuais en función do traballo que se vaia realizar.  
– CA3.2. Realizouse a aplicación mediante operacións manuais.  
– CA3.3. Realizouse a aplicación coas máquinas, os equipamentos e os utensilios adecuados ao tipo de 
produto  
– CA3.4. Realizouse a aplicación das tinguiduras en diferenzas de ton e intensidade nas pezas dun 
conxunto.  
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– CA3.5. Comprobouse que as pezas tinxidas estean exentas de manchas e irregularidades de ton.  
– CA3.6. Aplicouse o acabamento decorativo coa técnica e cos medios adecuados, segundo o tipo de 
produto.  
– CA3.7. Aplicouse a capa de produto coa micraxe adecuada.  
– CA3.8. Controlouse a calidade en todo o proceso de aplicación.  
– CA3.9. Realizouse a aplicación do acabamento decorativo segundo a terminación solicitada. 
 – CA3.10. Limpáronse os utensilios e os accesorios utilizando o produto adecuado, e deixáronse en 
condicións óptimas.  
– CA3.11. Utilizáronse correctamente os equipamentos de protección persoal e ambiental que garantan 
as condicións de seguridade axeitadas. 
– CA3.12. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA3.13. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 
 

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

CA4.1. Realizouse o secado e o curado en condicións ambientais adecuadas, segundo as 
especificacións técnicas dos produtos. 
 – CA4.2. Controlouse que o secado e o curado se realicen segundo o proceso previsto nas 
especificacións técnicas dos produtos. 
 – CA4.3. Controlouse a calidade en todo o proceso de secado e curado.  
– CA4.5. Comprobáronse as características das pezas acabadas. 
 – CA4.6. Realizáronse as operacións de mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de curado e 
secado.  
– CA4.7. Respectáronse as normas de prevención de riscos laborais e ambientais no proceso de 
secado e curado dos produtos aplicados.  
– CA4.8. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 
 

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

 CA5.1. Separáronse os residuos no proceso de aplicación coa frecuencia establecida.  
– CA5.2. Extraeuse o po da lixadura cos medios adecuados.  
– CA5.3. Almacenáronse os residuos en contedores adecuados e no lugar determinado, cumprindo as 
normas de xestión de residuos.  
– CA5.4. Depositáronse os residuos (produto, filtros, envases, etc.) en contedores adecuados para a 
súa posterior xestión ambiental a través de xestores autorizados.  
– CA5.5. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación e no manexo de 
produtos para acabamento da madeira e derivados. 
 – CA5.6. Relacionouse a manipulación de materiais, equipamentos e utensilios coas medidas de 
seguridade e protección persoal requiridas.  
– CA5.7. Efectuouse a manipulación de residuos utilizando as proteccións e medios adecuados para 
preservar a seguridade e a saúde laboral. 
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 – CA5.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os recollidos na programación inicial do curso 2019-2020 
 

Instrumentos: 
Os recollidos na programación inicial do curso 2019-2020 

 

Cualificación final 

A nota da 2ª avaliación será a mesma que a avaliación final para aquel 
alumnado que ten un 5 ou máis na 2ª avaliación. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado que non ten superada a 2ª avaliación. Será avaliado polo 
traballos realizados no terceiro trimestre tendo superado o módulo se 
alcanza unha cualificación igual ou maior a 5 que será a que figure na 
cualificación final. 
 

Criterios de cualificación: 
• Valorase: 

o A orixinalidade dos traballos presentados 
o A forma de constatar os coñecementos, aptitudes e 

capacidades que, sobre a materia, se deberon alcanzar. 
o O nivel de cumprimento dos diferentes aspectos 

expresados no enunciado da actividade de avaliación 
proposta, así como as indicacións ou precisións que ó 
respecto poidera fixar o profesor. 

o A claridade, o orde e a limpeza da documentación 
elaborada. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A avaliación neste 3º trimestre e a causa do confinamento motivado polo 
COVID-19 será novamente traballar nos contidos da 1ª e 2ª avaliación a 
través de: 

• Tarefas de preguntas e traballos 
• Probas orais 

 O alumnado deberá entregar en tempo e forma os distintos traballos 
solicitados 

Estes traballos serán avaliados de 0 a 10. A puntuación final  de cada 
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alumno será a resultante da media de tódalas tarefas requiridas. 
Instrumentos: 

• Rexistro de Actividades de avaliación en envíos por e-mail 
corporativo ou menxasería instantánea. 

• Probas escritas e/ou orais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Preparación e explicación por parte do profesor de material 
documental onde se repasan e reforzan os distintos contidos do 
currículo co obxectivo de afianzar no alumnado os Resultados de 
Aprendizaxe descritos no punto 1. Posteriormente requírese 
Tarefas a realizar e a entregar. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ante a ausencia de  clases presenciais e recursos  existentes en aula e taller 
necesarios alcanzar os resultados de aprendizaxe (RA) requiridos no módulo 
de Montaxe de Carpintaría e Moble;  A metodoloxía e actividades indicadas 
na programación inicial serán  substituídas neste 3º trimestre por: 

• Material  documental preparado polo profesor e  
• Enlaces a páxinas web de interese para o módulo   

Dito material é enviado ao alumnado a través ben do email corporativo ben 
ao  grupo de whatsapp creado para este módulo, e onde se van dando as 
explicacións requiridas polo alumnado mesmo por videoconferencias. Estes 
recursos son suficientes para o bo desenvolvemento das actividades. 

Materiais e recursos 
Documentación dixitalizada e enlaces a páxinas de empresas especializadas 
en Montaxe de carpintaría e moble, videos titoriais relacionados cos 
Resultados de Aprendizaxe necesarios para a superación do módulo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
email  

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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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1. Organiza a montaxe de mobles e carpintaría, tendo en conta a relación entre a secuencia 
de operacións establecida e as materias primas seleccionadas 

– CA1.1. Organizouse o posto traballo con criterios de eficiencia produtiva, ergonomía e seguridade. 
 – CA1.2. Relacionouse a documentación de recepción de material coas instrucións de montaxe. 
 – CA1.3. Determináronse os lugares de almacenamento previos á montaxe. 
 – CA1.4. Identificáronse as formas de montaxe mediante as ferraxes e os elementos de unión. 
 – CA1.5. Identificáronse a forma, as características, as dimensións e as posicións. 
 – CA1.6. Colocáronse as pezas no seu lugar de almacenamento ata a súa intervención na montaxe, 
dispoñendo as caras, os sentidos das veas e a dirección de textura. 
 – CA1.7. Realizouse o abastecemento de ferraxes seguindo as instrucións de montaxe establecidas no 
proxecto. 
 – CA1.8. Caracterizáronse os tratamentos de manipulación das ferraxes e os complementos de mobles. 
 – CA1.9. Seleccionáronse as pezas necesarias para cada fase da montaxe e rexeitáronse as pezas 
que non cumpran os requisitos mínimos de calidade esixidos.  
– CA1.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA1.11. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 

 RA2. Prepara e selecciona maquinaria, produtos, utensilios e accesorios para a montaxe de 
elementos de carpintaría e moble, para o que determina os recursos, e comproba o seu 
funcionamento ou a súa aplicación, en condicións de seguridade. 

– CA2.1. Seleccionouse a maquinaria para cada fase da montaxe. 
 – CA2.2. Caracterizáronse as secuencias do proceso en relación coas máquinas portátiles, as 
ferramentas e os utensilios empregados. 
 – CA2.3. Diferenciáronse as características e as funcións das máquinas portátiles, e especificouse para 
que tipo de traballo é adecuada cada unha. 
 – CA2.4. Analizáronse os riscos derivados do traballo con este tipo de maquinaria.  
– CA2.5. Establecéronse os parámetros de cada máquina que interveña.  
– CA2.6. Determinouse a maquinaria portátil necesaria en función do proxecto. 
 – CA2.7. Revisouse a disposición das ferramentas e as máquinas portátiles, de maneira que estean 
listas para o seu uso. 
 – CA2.8. Controláronse os aspectos ergonómicos e posturais para evitar posibles lesións e fatiga no 
posto de traballo.  
– CA2.9. Especificáronse os parámetros relevantes e as variables de axuste das ensamblaxes sen cola. 
– CA2.10. Realizouse o abastecemento de patróns específicos, para facilitar a inserción de ferraxes ou 
sistemas de unión.  
– CA2.11. Seleccionouse o tipo de adhesivo adecuado para cada traballo, atendendo ás súas 
características e propiedades (composición, tempo aberto, comportamento baixo certas condicións 
físicas de humidade, temperatura, etc.). 
 – CA2.12. Preparouse a encoladora establecendo parámetros (temperatura e viscosidade do adhesivo, 
etc.).  
– CA2.13. Realizouse unha peza de control, mecanizando completamente o sistema de unión e as 
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ferraxes.  
– CA2.14. Determináronse os equipamentos de protección individual necesarios. 
 – CA2.15. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.  
– CA2.16. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 

RA3. Compón conxuntos de carpintaría e moble, para o que interpreta as especificacións 
técnicas do produto, aplicando procedementos de montaxe racionais e eficientes. 

– CA3.1. Identificouse a posición de cada peza mediante códigos ou símbolos (numéricos, alfabéticos, 
alfanuméricos, etc.). 
 – CA3.2. Establecéronse as fases de montaxe considerando o tipo de montaxe (caixóns, portas e 
armazóns, etc.) e os medios dispoñibles. 
 – CA3.3. Realizouse o mecanizado dos elementos de unión mediante a maquinaria prevista.  
– CA3.4. Realizouse unha premontaxe de subconxuntos utilizando ferramentas, medios e equipamentos 
adecuados.  
– CA3.5. Controláronse os parámetros técnicos de comprobación básicos (empenamento, escuadro, 
diagonais, etc.). 
 – CA3.6. Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións (ensamblaxes e 
empalmes), a partir de planos de montaxe. 
 – CA3.7. Colouse e inseriuse o elemento de unión nas pezas que o requiran de xeito manual e 
mediante maquinaría automática.  
– CA3.8. Efectuouse a prensaxe das pezas establecendo os parámetros (posición, presión, 
temperatura, tempo, proteccións, etc.). 
 – CA3.9. Aplicouse o adhesivo con pulcritude para que non afecte a calidade e o valor estético do 
conxunto cando se apliquen os produtos de acabamento (tinguidura, verniz, etc.). 
 – CA3.10. Especificáronse os parámetros relevantes e as variables que se deben considerar na 
masillaxe e na lixadura de subconxuntos. 
 – CA3.11. Seleccionáronse os abrasivos en función do material que cumpra ligar e da finura requirida 
na seguinte fase.  
– CA3.12. Masilláronse e lixáronse os subconxuntos, empregando os materiais e a maquinaria 
adecuados.  
– CA3.13. Realizouse a premontaxe de subconxuntos respectando as medidas de seguridade. 
 – CA3.14. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA3.15. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 

RA4. Monta ferraxes e accesorios, para o que interpreta instrucións técnicas, e realiza 
operacións de verificación do funcionamento. 

– CA4.1. Identificáronse os tipos de ferraxes que existen no mercado actual, en relación coa súa función 
en elementos e conxuntos de carpintaría e moble. 
 – CA4.2. Seleccionáronse as ferraxes en función do tipo de moble ou de accionamento establecidos no 
proxecto. 
 – CA4.3. Confeccionouse o plan de montaxe do conxunto e dos seus compoñentes. 
 – CA4.4. Mecanizáronse os compoñentes empregando patróns específicos para a montaxe de ferraxes.  
 – CA4.6. Comprobáronse os parámetros establecidos. 
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 – CA4.7. Reaxustáronse as folguras. 
 – CA4.8. Rexeitáronse os compoñentes que non superan o control de calidade establecido. 
 – CA4.9. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 – CA4.10. Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsabilidade e de respecto polo 
traballo en equipo, e cara aos compañeiros e as compañeiras. 

RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 
os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

– CA5.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 
 – CA5.2. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, 
ferramentas, máquinas e utensilios. 
 – CA5.3. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) 
das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado. 
 – CA5.4. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de 
seguridade e protección persoal requiridas. 
 – CA5.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que haxa que adoptar na 
preparación e na execución das operacións de mecanizado. 
 – CA5.6. Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiros factores 
de prevención de riscos. 
 – CA5.7. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.  
– CA5.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os recollidos na programación inicial do curso 2019-2020 
 

Instrumentos: 
Os recollidos na programación inicial do curso 2019-2020 

 

Cualificación final 

A nota da 2ª avaliación será a mesma que a avaliación final para aquel 
alumnado que ten un 5 ou máis na 2ª avaliación. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado que non ten superada a 2ª avaliación. Será avaliado polo 
traballos realizados no terceiro trimestre tendo superado o módulo se 
alcanza unha cualificación igual ou maior a 5 que será a que figure na 
cualificación final. 
 

Criterios de cualificación: 
• Valorase: 

o A orixinalidade dos traballos presentados 
o A forma de constatar os coñecementos, aptitudes e 

capacidades que, sobre a materia, se deberon alcanzar. 
o O nivel de cumprimento dos diferentes aspectos 

expresados no enunciado da actividade de avaliación 
proposta, así como as indicacións ou precisións que ó 
respecto poidera fixar o profesor. 

o A claridade, o orde e a limpeza da documentación 
elaborada. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A avaliación neste 3º trimestre e a causa do confinamento motivado polo 
COVID-19 será novamente traballar nos contidos da 1ª e 2ª avaliación a 
través de: 

• Tarefas de preguntas e traballos 
• Probas orais 

 O alumnado deberá entregar en tempo e forma os distintos traballos 
solicitados 

Estes traballos serán avaliados de 0 a 10. A puntuación final  de cada 
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alumno será a resultante da media de tódalas tarefas requiridas. 
Instrumentos: 

• Rexistro de Actividades de avaliación en envíos por e-mail 
corporativo ou menxasería instantánea. 

• Probas escritas e/ou orais. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Preparación e explicación por parte do profesor de material 
documental onde se repasan e reforzan os distintos contidos do 
currículo co obxectivo de afianzar no alumnado os Resultados de 
Aprendizaxe descritos no punto 1. Posteriormente requírese 
Tarefas a realizar e a entregar. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ante a ausencia de  clases presenciais e recursos  existentes en aula e taller 
necesarios alcanzar os resultados de aprendizaxe (RA) requiridos no módulo 
de Montaxe de Carpintaría e Moble;  A metodoloxía e actividades indicadas 
na programación inicial serán  substituídas neste 3º trimestre por: 

• Material  documental preparado polo profesor e  
• Enlaces a páxinas web de interese para o módulo   

Dito material é enviado ao alumnado a través ben do email corporativo ben 
ao  grupo de whatsapp creado para este módulo, e onde se van dando as 
explicacións requiridas polo alumnado mesmo por videoconferencias. Estes 
recursos son suficientes para o bo desenvolvemento das actividades. 

Materiais e recursos 
Documentación dixitalizada e enlaces a páxinas de empresas especializadas 
en Montaxe de carpintaría e moble, videos titoriais relacionados cos 
Resultados de Aprendizaxe necesarios para a superación do módulo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
email  

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) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade formativa 1: elaboración de documentación técnica 
 
RA1. Compila información para a fabricación á medida de carpintaría e 
moble, tendo en conta a relación entre as necesidades presentadas e as 
posibilidades de execución. 

–  CA1.1. Compilouse e analizouse a documentación técnica existente do 
espazo onde vaia localizar o produto requirido. 
–  CA1.2. Identificáronse as instalacións existentes no lugar da toma de datos 
(electri- cidade, fontanaría, etc.). 
–  CA1.3. Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios necesarios para a 
toma de datos. 
–  CA1.4. Utilizáronse os instrumentos de medición para a toma de datos. 
–  CA1.5. Realizouse un esbozo do lugar onde se vaia localizar o produto 
requirido, e anotáronse con precisión os datos salientables. 
–  CA1.6. Elaboráronse planos a escala do espazo onde se vaia localizar o 
produto re- quirido. 
–  CA1.7. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA1.8. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.9. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e 
presentáronse debi- damente pregados e encadernados. 
–  CA1.10. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA1.11. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA1.12. Demostrouse destreza na execución dos planos. 
–  CA1.13. Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos 
de carpinta- ría e moble en cada formato, facilitando a claridade e 
comprensión do debuxo. 

Unidade formativa 1: elaboración de documentación técnica 
 
RA2. Avalía solucións construtivas de fabricación, e describe a solución 

–  CA2.1. Caracterizáronse os procesos de fabricación que interveñen nun 
produto. 
–  CA2.2. Consideráronse as máquinas, os equipamentos e as ferramentas 
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adoptada en función dos recursos dispoñibles. principais para levar a cabo os procesos de fabricación. 
–  CA2.3. Comprobáronse os elementos de fabricación estandarizados. 
–  CA2.4. Valorouse a oportunidade de subcontratar procesos. 
–  CA2.5. Tívose en conta a serie de fabricación. 
–  CA2.6. Elixiuse unha solución que reduza o uso de materiais que xeren 
residuos perigosos. 
–  CA2.7. Elixiuse unha solución con criterios de eficiencia ecolóxica. 
–  CA2.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA2.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.10. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA2.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 

Unidade formativa 1: elaboración de documentación técnica 
 
RA3. Elabora documentación gráfica de conxuntos para a fabricación de 
carpintaría e moble utilizando aplicacións de deseño asistido por 
computador, en dúas e tres dimensións. 

–  CA3.1. Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis adecuado 
para repre- sentar o conxunto, dependendo da información que se queira 
amosar. 
–  CA3.2. Obtivéronse perspectivas do espazo da fabricación empregando 
programas de deseño asistido por computador. 
–  CA3.3. Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que cumpra 
represen- tar. 
–  CA3.4. Representáronse vistas do conxunto ou subconxunto necesarias 
para a mon- taxe. 
–  CA3.5. Representáronse os detalles identificando a súa escala e a posición 
no con- xunto. 
–  CA3.6. Representáronse despezamentos do conxunto. 
–  CA3.7. Identificouse o plano coa súa información característica. 
–  CA3.8. Imprimíronse e pregáronse os planos de acordo coas normas de 
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representa- ción gráfica. 
–  CA3.9. Utilizáronse programas de deseño asistido por computador. 
–  CA3.10. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades rea- lizadas. 
–  CA3.11. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA3.12. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA3.13. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos 
–  CA3.14. Demostrouse destreza na execución dos planos. 
–  CA3.15. Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos 
de carpinta- ría e moble en cada formato, facilitando a claridade e a 
comprensión do debuxo. 

Unidade formativa 2: elaboración de proxectos de fabricación 
 
RA1. Selecciona procesos para a fabricación de carpintaría e moble, e 
xustifica a secuencia de operacións e os recursos establecidos. 

–  CA1.1. Recoñecéronse os procedementos de fabricación que interveñen en 
carpinta- ría e moble. 
–  CA1.2. Relacionáronse os principais procedementos de mecanizado, 
montaxe e aca- bamento coas operacións necesarias para os levar a cabo. 
–  CA1.3. Estableceuse a secuencia das operacións que cumpra realizar. 
–  CA1.4. Asignouse a maquinaria necesaria para cada operación. 
–  CA1.5. Fíxose a distribución temporal das operacións para a elaboración do 
conxun- to. 
–  CA1.6. Relacionáronse os aspectos de seguridade e hixiene co proceso. 
–  CA1.7. Tivéronse en conta criterios de eficiencia ecolóxica para a selección 
dos pro- cesos. 
–  CA1.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA1.9. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA1.10. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
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–  CA1.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA1.12. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 2: elaboración de proxectos de fabricación 
 
RA2. Valora solucións de fabricación de produtos de carpintaría e 
moble, e elabora orzamentos mediante a utilización de follas de 
cálculo. 

–  CA2.1. Manexáronse e interpretáronse tarifas. 
–  CA2.2. Realizáronse medicións estimando o desperdicio segundo os 
materiais. 
–  CA2.3. Calculáronse os custos fixos de fabricación. 
–  CA2.4. Calculáronse os custos variables de fabricación. 
–  CA2.5. Consideráronse as marxes comerciais. 
–  CA2.6. Utilizouse un programa informático para a elaboración de 
orzamentos. 
–  CA2.7. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA2.8. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA2.9. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos. 
–  CA2.10. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA2.11. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

Unidade formativa 2: elaboración de proxectos de fabricación 
 
RA3. Elabora documentación de proxectos de fabricación de carpintaría 
e moble, e redacta memorias descritivas, utilizando ferramentas 
informáticas. 

–  CA3.1. Definiuse o obxecto do proxecto. 
–  CA3.2. Valoráronse os antecedentes. 
–  CA3.3. Xustificouse a solución proposta. 
–  CA3.4. Valoráronse os criterios de xestión sustentable dos recursos. 
–  CA3.5. Indicáronse as características básicas e as calidades dos materiais 
que se va- ian utilizar. 
–  CA3.6. Definiuse o tipo de acabamento que cumpra realizar. 
–  CA3.7. Indicáronse as normas de seguridade e hixiene ligadas á fabricación 
do ob- xecto proxectado. 
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–  CA3.8. Elaboráronse documentos utilizando ferramentas informáticas. 
–  CA3.9. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades reali- zadas. 
–  CA3.10. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 
–  CA3.11. Aplicáronse as normas de presentación dos traballos e 
presentáronse debi- damente pregados e encadernados. 
–  CA3.12. Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das 
activida- des. 
–  CA3.13. Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 
–  CA3.14. Demostrouse destreza na execución dos planos. 
–  CA3.15. Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos 
de carpinta- ría e moble en cada formato, facilitando a claridade e 
comprensión do debuxo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Actividades de Avaliación. 
• Probas. 

Instrumentos: 
• Rexistro de Actividades de avaliación en envíos por e-mail a 

sirifeaestrada@gmail.com. Valorase: 
o A orixinalidade no deseño e o volume de traballo 

desempeñado para o densolvemento da actividade de 
avaliación. 

o A forma de constatar os coñecementos, aptitudes e 
capacidades que, sobre a materia, se deberon alcanzar. 

o O nivel de cumprimento dos diferentes aspectos 
expresados no enunciado da actividade de avaliación 
proposta, así como as indicacións ou precisións que ó 
respecto poidera fixar a profesora. 

o O rigor e a exactitude dos datos reflexados (sexan gráficos 
ou non). 

o A claridade, o orde e a limpeza da documentación 
elaborada. 

o A destreza na técnica gráfica empregada. 
• Lista de cotexo segundo o enunciado e os apuntes. 
• Probas escritas e/ou orais. 

Cualificación final 

No caso do alumnado de matrícula ordinaria: 
A terceira avaliación e a avaliación final levarase a cabo segundo:  
• As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 
• As actividades de avaliación entregadas durante o confinamento 

do COVID 19, só si se entregan correctamente, serán para subir a 
cualificación.  

 
A cualificación da terceira avaliación e da avaliación final, será igual ou 

superior a cualificación da segunda avaliación. 
 
No caso do alumnado da modalidade de FP Dual, seguirase o mesmo 

criterio: 
• As cualificacións da 1ª e a actividade de avaliación entregada no 

segundo parcial, xa que non houbo segunda avaliación deste 
grupo. 

• As actividades de avaliación entregadas durante o confinamento 
do COVID 19, só si se entregan correctamente, serán para subir a 
cualificación.  

 

mailto:sirifeaestrada@gmail.com
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No caso de que a cualificación da terceira avaliación, para ambos casos, 
de FP Dual ou Ordinaria, fora inferior a 5 puntos, realizarase una proba 
final baseada na/s actividade/s de avaliación realizadas durante tanto na 
primeira avaliación como na segunda. Ademais de superar a proba cunha 
cualificación igual ou superior a 5 puntos, para poder superar o módulo, 
debe entregar parte da/s actividade/s propostas o inicio do curso.  

 
De igual forma, o alumnado con Pérdida de Dereito de Avaliación 

Continua, realizará unha proba final en Xuño. Así mesmo, ademáis de 
superar dita proba cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos, para 
poder superar o módulo, debe entregar parte da/s actividade/s propostas 
o inicio do curso. 

 
No caso do alumnado que superou o módulo na segunda avaliación, non 

realizará tarefas no terceiro parcial, xa que está no periodo de FCT. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 
(NON HAI) 

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  
Actividades de avaliación propostas o inicio do curso académico, 
en setembro de 2019.  
Actividades de recuperación, repaso e reforzo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Utilización de correo electrónico para a entrega das actividades 
de avaliación. 

• Proceso de corrección por parte da profesora, responden o e-
mail dende onde se enviou a actividade de avaliación cas 
correccións escritas para que se realicen as mesmas. 

• Entrega da actividade no e-mail cas correccións realizadas. 
• Volvese corrixir, si se chegou o nivel de contido mínimo 

alcanzado, rematou a actividade de avaliación. De non chegar 
ó mínimo dos contidos alcanzados, volvese enviar as 
correccións para que sigan realizando as mesma, e así 
sucesivamente. 

 
Debido a situación do COVID_19, dáse a posibilidade de facer o 

proxecto a puño e letra e en croquis a man alzada, en igualade de 
condicións, debido a que hai parte do alumnado que non dispón nin 
sequera de ordenador, aínda que todos teñen, mínimo, conexión a 
internet no móbil. 

Materiais e recursos 
• Apuntes de elaboración propia. 
• Vídeos de elaboración propia. 
• Videochamada. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantense en todo momento contacto co alumnado a través de: 
• Correo eléctronico. 
• Mensaxería instantánea, WhatApps, resultando ser a opción 

moito máis dinámica e resolutiva. 
• Teléfono. 
• Videochamada. 

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

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

