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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

AGA Xestión forestal e do medio natural Ciclos
formativos de
grao superior

CSAGA01Agraria Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 02019/2020 0186

MP0694_12 Taller e maquinaria 02019/2020 0124

MP0694_22 Instalacións agroforestais 02019/2020 062

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

Profesorado asignado ao módulo OLGA CUBA SÁNCHEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0694_22) RA1 - Programa o funcionamento e o mantemento das instalacións, para o que analiza as súas características e interpreta os manuais e os
plans de uso.

(MP0694_12) RA1 - Organiza a instalación e a xestión do taller agrario, para o que analiza as necesidades de mantemento e reparacións na explotación.

(MP0694_12) RA2 - Supervisa e realiza as operacións de mecanizado básico e de soldadura, analizando as técnicas e comprobando a calidade do
produto final.
(MP0694_22) RA2 - Avalía as avarías e supervisa as reparacións e a posta a punto de instalacións, analizando o seu alcance, o custo das intervencións e
os traballos realizados.

(MP0694_12) RA3 - Controla o funcionamento da maquinaria e dos equipamentos agroforestais e de xardinaría, analizando os manuais e os plans de uso.

(MP0694_22) RA3 - Elabora plans de adquisición, substitución ou refugo de instalacións, analizando criterios técnicos, económicos e o plan de produción
da explotación.
(MP0694_12) RA4 - Avalía as avarías e supervisa as reparacións e a posta a punto de maquinaria e dos equipamentos, analizando o seu alcance, o custo
das intervencións e os traballos realizados.
(MP0694_22) RA4 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, valorando as condicións de traballo e os
factores de risco.
(MP0694_12) RA5 - Programa e supervisa o mantemento da maquinaria e os equipamentos, para o que analiza as súas especificacións técnicas e os
obxectivos produtivos da explotación.
(MP0694_12) RA6 - Elabora plans de adquisición, substitución ou refugo de maquinaria e equipamentos, analizando criterios técnicos e económicos, e o
plan de produción da explotación.
(MP0694_12) RA7 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental valorando as condicións de traballo e os
factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA1.1 Caracterizáronse as zonas e os espazos dun taller agrario.

(MP0694_22) CA1.1 Describíronse as características de funcionamento das instalacións.

(MP0694_12) CA1.2 Identificáronse e describíronse os equipamentos, as ferramentas, os recambios e outros materiais do taller.

(MP0694_22) CA1.2 Deseñouse e instalouse a rede de rega e drenaxe.

(MP0694_12) CA1.3 Determinouse a situación e as condicións de almacenamento e conservación de equipamentos, ferramentas, recambios e outros
materiais do taller.

(MP0694_12) CA1.4 Valorouse a importancia da orde e da limpeza no taller agrario.

(MP0694_22) CA1.4 Elaborouse un programa completo das operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA1.5 Calculáronse as necesidades de aprovisionamento en función da planificación da explotación.

(MP0694_22) CA1.5 Supervisáronse as operacións de mantemento de acordo co programa establecido.

(MP0694_12) CA1.6 Describíronse os trámites para a adquisición de equipamentos, ferramentas, recambios e outros materiais.

(MP0694_22) CA1.6 Deseñouse un diario de mantemento e incidencias para o rexistro das operacións realizadas.

(MP0694_12) CA1.7 Detalláronse os procedementos establecidos para a xestión dos residuos xerados no taller.

(MP0694_22) CA1.8 Programouse a limpeza, a desinfección, a desinsectación e a desratización.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA1.8 Estableceuse o sistema de rexistro das operacións realizadas no taller.

(MP0694_22) CA1.9 Valoráronse as innovacións tecnolóxicas aplicables á programación do funcionamento das instalacións.

(MP0694_12) CA1.9 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de instalación e xestión do taller agrario.

(MP0694_22) CA1.10 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.

(MP0694_12) CA2.1 Detalláronse as propiedades dos materiais mecanizables.

(MP0694_22) CA2.1 Estableceuse o plan de resposta ante continxencias ou situacións de emerxencia.

(MP0694_22) CA2.2 Identificáronse as avarías máis frecuentes de instalacións agrarias.

(MP0694_12) CA2.2 Caracterizáronse as operacións de mecanizado básico.

   (MP0694_12) CA2.2.1 Coñeceuse as operacións de mecanizado básico

(MP0694_12) CA2.3 Identificáronse as características da peza que se desexe obter no plano de fabricación.

(MP0694_22) CA2.3 Caracterizáronse os equipamentos de medida e proba para o diagnóstico e a reparación de avarías en instalacións.

(MP0694_22) CA2.4 Calculouse o custo das reparacións realizadas no taller da explotación.

(MP0694_22) CA2.5 Valoráronse os orzamentos de reparacións externas.

(MP0694_12) CA2.5 Caracterizáronse os métodos de soldadura.

(MP0694_12) CA2.6 Determinouse o tipo de soldadura en función dos materiais que se vaian unir.

(MP0694_22) CA2.6 Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas en instalacións.

   (MP0694_12) CA2.6.1 Identificouse os métodos de soldadura e cumpriu a normativa de seguridade,  PRL, e de protección ambiental.

(MP0694_22) CA2.7 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e a
posta a punto de instalacións.

(MP0694_12) CA2.7 Controlouse a calidade dos produtos finais.

(MP0694_22) CA3.1 Calculáronse as instalacións necesarias segundo o plan produtivo e as particularidades da explotación.

(MP0694_12) CA3.1 Identificáronse os compoñentes dos tractores, equipamentos e outras máquinas agrarias.

(MP0694_12) CA3.2 Caracterizáronse os tractores, equipamentos e outras máquinas agrícolas, forestais e de xardinaría.

(MP0694_22) CA3.2 Valorouse a adaptación das instalacións xa existentes ao plan de produción.

(MP0694_22) CA3.3 Realizáronse informes técnico-económicos para establecer o plan de adquisición, substitución ou refugo de instalacións.

(MP0694_12) CA3.3 Definíronse os parámetros técnicos para o control de funcionamento segundo o traballo que se vaia realizar.

(MP0694_12) CA3.4 Establecéronse os criterios obxectivos para a correcta utilización da maquinaria e os equipamentos.

(MP0694_22) CA3.4 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de adquisición, substitución ou refugo de instalacións.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA3.5 Describíronse os requisitos que debe cumprir a maquinaria que ten que circular por vías públicas.

(MP0694_22) CA3.5 Aplicouse a normativa de produción ecolóxica.

(MP0694_12) CA3.6 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de control do funcionamento da maquinaria e dos
equipamentos.

(MP0694_12) CA3.8 Aplicouse a normativa específica forestal, de agricultura e de xardinaría.

(MP0694_12) CA4.1 Estableceuse o plan de resposta ante continxencias ou situacións de emerxencia.

(MP0694_22) CA4.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións como primeiro factor de seguridade.

(MP0694_12) CA4.2 Identificáronse as avarías máis frecuentes da maquinaria e o equipamento agrarios.

(MP0694_22) CA4.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección evitando as situacións de risco máis habituais.

(MP0694_12) CA4.3 Caracterizáronse os equipamentos de medida e proba para o diagnóstico e a reparación de avarías.

(MP0694_22) CA4.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0694_12) CA4.4 Calculouse o custo das reparacións realizadas no taller da explotación.

(MP0694_12) CA4.5 Valoráronse os orzamentos de reparacións externas, de maquinaria e do equipamento agrario.

(MP0694_22) CA4.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada
selectiva.

(MP0694_12) CA4.6 Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas.

(MP0694_22) CA4.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0694_12) CA4.7 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e
posta a punto de maquinaria e equipamento.

(MP0694_12) CA5.1 Describíronse as principais operacións de mantemento e a súa frecuencia.

(MP0694_12) CA5.2 Establecéronse os procedementos que cumpra seguir nas operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA5.3 Caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para as operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA5.4 Estableceuse o plan de limpeza e conservación da maquinaria, os equipamentos, os utensilios e as áreas.

(MP0694_12) CA5.5 Elaboráronse os programas de mantemento.

(MP0694_12) CA5.6 Supervisáronse os traballos de mantemento.

(MP0694_12) CA5.7 Rexistráronse as operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA5.8 Elaboráronse os informes sobre o custo de mantemento.

(MP0694_12) CA5.9 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de control.

(MP0694_12) CA5.10 Describíronse as obrigas administrativas que debe cumprir a maquinaria.

(MP0694_12) CA5.11 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA6.1 Identificáronse as necesidades de mecanización en función do plan de produción.

(MP0694_12) CA6.2 Analizáronse os criterios para adquirir, renovar ou refugar máquinas e equipamentos.

(MP0694_12) CA6.3 Realizouse o rexistro de consumo, as incidencias e o tempo de operación da maquinaria e dos equipamentos.

(MP0694_12) CA6.4 Realizáronse informes técnico-económicos para establecer o plan de adquisición, substitución ou refugo de máquinas e
equipamentos.

(MP0694_12) CA6.5 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de adquisición, substitución ou refugo de maquinaria
e equipamentos.

(MP0694_12) CA6.6 Aplicouse a normativa de produción ecolóxica.

(MP0694_12) CA7.1 Avaliouse a orde e a limpeza dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0694_12) CA7.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección evitando as situacións de riscos máis habituais.

(MP0694_12) CA7.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0694_12) CA7.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, o impacto ambiental e a posterior retirada
selectiva.

(MP0694_12) CA7.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0694_12) RA1 - Organiza a instalación e a xestión do taller agrario, para o que analiza as necesidades de mantemento e reparacións na explotación.

(MP0694_22) RA1 - Programa o funcionamento e o mantemento das instalacións, para o que analiza as súas características e interpreta os manuais e os
plans de uso.
(MP0694_12) RA2 - Supervisa e realiza as operacións de mecanizado básico e de soldadura, analizando as técnicas e comprobando a calidade do
produto final.
(MP0694_22) RA2 - Avalía as avarías e supervisa as reparacións e a posta a punto de instalacións, analizando o seu alcance, o custo das intervencións e
os traballos realizados.

(MP0694_12) RA3 - Controla o funcionamento da maquinaria e dos equipamentos agroforestais e de xardinaría, analizando os manuais e os plans de uso.

(MP0694_22) RA4 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, valorando as condicións de traballo e os
factores de risco.
(MP0694_12) RA5 - Programa e supervisa o mantemento da maquinaria e os equipamentos, para o que analiza as súas especificacións técnicas e os
obxectivos produtivos da explotación.
(MP0694_12) RA7 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental valorando as condicións de traballo e os
factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA1.2 Identificáronse e describíronse os equipamentos, as ferramentas, os recambios e outros materiais do taller.

(MP0694_22) CA1.2 Deseñouse e instalouse a rede de rega e drenaxe.

(MP0694_22) CA1.3 Supervisouse o funcionamento do sistema de rega e das drenaxes.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA1.4 Valorouse a importancia da orde e da limpeza no taller agrario.

(MP0694_22) CA1.7 Comprobáronse as ferramentas, os utensilios e os equipamentos utilizados no mantemento.

(MP0694_22) CA1.10 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.

(MP0694_12) CA2.2 Caracterizáronse as operacións de mecanizado básico.

(MP0694_22) CA2.2 Identificáronse as avarías máis frecuentes de instalacións agrarias.

   (MP0694_12) CA2.2.2 Realizouse operacións de mecanizado básico

(MP0694_12) CA2.4 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas para o mecanizado.

(MP0694_12) CA2.6 Determinouse o tipo de soldadura en función dos materiais que se vaian unir.

(MP0694_22) CA2.6 Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas en instalacións.

   (MP0694_12) CA2.6.1 Identificouse os métodos de soldadura e cumpriu a normativa de seguridade,  PRL, e de protección ambiental.

   (MP0694_12) CA2.6.2 Realizouse un cordón de soldadura nunha peza metálica, esmerilado e mecanizado básico .

(MP0694_22) CA2.7 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e a
posta a punto de instalacións.

(MP0694_12) CA2.7 Controlouse a calidade dos produtos finais.

(MP0694_12) CA2.8 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de mecanizado básico e de soldadura.

(MP0694_12) CA3.1 Identificáronse os compoñentes dos tractores, equipamentos e outras máquinas agrarias.

(MP0694_12) CA3.7 Manexouse o tractor.

(MP0694_12) CA3.8 Aplicouse a normativa específica forestal, de agricultura e de xardinaría.

(MP0694_22) CA4.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións como primeiro factor de seguridade.

(MP0694_22) CA4.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0694_22) CA4.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0694_22) CA4.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0694_12) CA5.1 Describíronse as principais operacións de mantemento e a súa frecuencia.

(MP0694_12) CA5.2 Establecéronse os procedementos que cumpra seguir nas operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA5.3 Caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para as operacións de mantemento.

(MP0694_12) CA5.4 Estableceuse o plan de limpeza e conservación da maquinaria, os equipamentos, os utensilios e as áreas.

(MP0694_12) CA5.6 Supervisáronse os traballos de mantemento.

(MP0694_12) CA5.11 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0694_12) CA7.1 Avaliouse a orde e a limpeza dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0694_12) CA7.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0694_12) CA7.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0694_12) CA7.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Mínimos exixibles:

- PARA A PROBA TEÓRICA  UF1 (Taller e maquinaria)

RA1: Caracterizar e identificar as zonas e espazos dun taller agrario. Identificar ferramentas, equipos, recambios e outros materiais do taller e

coñecer as súas funcións, clasificacións, almacenamento, necesidades de aprovisionamento, trámites de adquisición, coordinación, organización,

limpeza, conservación, sistema de rexistro de operacións realizadas e xestión de residuos.. Exercicios de medida co calibre e co micrómetro.

CA1.1 Caracterizáronse as zonas e os espazos dun taller agrario.

CA1.2 Identificáronse e describíronse os equipamentos, as ferramentas, os recambios e outros materiais do taller.

CA1.3 Determinouse a situación e as condicións de almacenamento e conservación de equipamentos, ferramentas, recambios e outros materiais

do taller.

CA1.4 Valorouse a importancia da orde e da limpeza no taller agrario.

CA1.5 Calculáronse as necesidades de aprovisionamento en función da planificación da explotación.

CA1.6 Describíronse os trámites para a adquisición de equipamentos, ferramentas, recambios e outros materiais.

CA1.7 Detalláronse os procedementos establecidos para a xestión dos residuos xerados no taller.

CA1.8 Estableceuse o sistema de rexistro das operacións realizadas no taller.

CA1.9 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de instalación e xestión do taller agrario.

RA2:  Coñecer os métodos de soldadura, características e calidade das pezas soldadas, e identificar os pasos a seguir para realizar a soldadura

correctamente. Coñecer as operacións de mecanizado básico, a clasificación e as propiedades dos materiais.

CA2.1 Detalláronse as propiedades dos materiais mecanizables.

CA2.2 Caracterizáronse as operacións de mecanizado básico.

CA2.2.1 Coñeceuse as operacións de mecanizado básico

CA2.3 Identificáronse as características da peza que se desexe obter no plano de fabricación.

CA2.5 Caracterizáronse os métodos de soldadura.

CA2.6 Determinouse o tipo de soldadura en función dos materiais que se vaian unir.

CA2.6.1 Identificouse os métodos de soldadura e cumpriu a normativa de seguridade, PRL, e de protección ambiental.

CA2.7 Controlouse a calidade dos produtos finais.

RA3: Identificar os  tipos de tractores, partes do motor, compoñentes, partes, sistemas e elementos auxiliares dun tractor e outras máquinas

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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agrícolas, forestais e de xardinaría,  e coñecer o seu funcionamento e mantemento, criterios de elección, os tipos de avarías máis frecuentes, e

normativa.  Identificar e coñecer as partes do tractor, cotas do motor, relación de compresión. Coñecer o funcionamento do motor diesel e de

explosión, apeiros, sistema hidráulico, e nomenclatura dos neumáticos. Coñecer os parámetros técnicos e variables de traballo da maquinaria:

velocidade,  anchura, altura, profundidade de traballo, e lastrado. Coñecer os requisitos que debe cumprir a maquinaria para circular por vías

públicas, documentación da maquinaria e ITV.

CA3.1 Identificáronse os compoñentes dos tractores, equipamentos e outras máquinas agrarias.

CA3.2 Caracterizáronse os tractores, equipamentos e outras máquinas agrícolas, forestais e de xardinaría.

CA3.3 Definíronse os parámetros técnicos para o control de funcionamento segundo o traballo que se vaia realizar.

CA3.4 Establecéronse os criterios obxectivos para a correcta utilización da maquinaria e os equipamentos.

CA3.5 Describíronse os requisitos que debe cumprir a maquinaria que ten que circular por vías públicas.

CA3.6 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de control do funcionamento da maquinaria e dos

equipamentos.

CA3.8 Aplicouse a normativa específica forestal, de agricultura e de xardinaría

RA4: Coñecer os tipos de avarías máis frecuentes. Realizar exercicios de custos.

CA4.1 Estableceuse o plan de resposta ante continxencias ou situacións de emerxencia.

CA4.2 Identificáronse as avarías máis frecuentes da maquinaria e o equipamento agrarios

CA4.3 Caracterizáronse os equipamentos de medida e proba para o diagnóstico e a reparación de avarías.

CA4.4 Calculouse o custo das reparacións realizadas no taller da explotación.

CA4.5 Valoráronse os orzamentos de reparacións externas, de maquinaria e do equipamento agrario.

CA4.6 Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas.

CA4.7 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e posta a

punto de maquinaria e equipamento.

RA5: Coñecer as operacións de mantemento e os cuadros de mantemento do tractor. Realizar exercicios de custos.

CA5.1 Describíronse as principais operacións de mantemento e a súa frecuencia.

CA5.2 Establecéronse os procedementos que cumpra seguir nas operacións de mantemento.

CA5.3 Caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para as operacións de mantemento.

CA5.4 Estableceuse o plan de limpeza e conservación da maquinaria, os equipamentos, os utensilios e as áreas.

CA5.5 Elaboráronse os programas de mantemento.

CA5.6 Supervisáronse os traballos de mantemento.

CA5.7 Rexistráronse as operacións de mantemento

CA5.8 Elaboráronse os informes sobre o custo de mantemento

CA5.9 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de control.

CA5.10 Describíronse as obrigas administrativas que debe cumprir a maquinaria.

CA5.11 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría

RA6: Identificar as máquinas agrícolas, forestais e de xardianría, e coñecer a súa función. Realizar exercicios de custos.

CA6.1 Identificáronse as necesidades de mecanización en función do plan de produción.

CA6.2 Analizáronse os criterios para adquirir, renovar ou refugar máquinas e equipamentos.

CA6.3 Realizouse o rexistro de consumo, as incidencias e o tempo de operación da maquinaria e dos equipamentos.

CA6.4 Realizáronse informes técnico-económicos para establecer o plan de adquisición, substitución ou refugo de máquinas e equipamentos.

CA6.5 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de adquisición, substitución ou refugo de maquinaria e

equipamentos.

CA6.6 Aplicouse a normativa de produción ecolóxica.
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RA7: Coñecer a normativa de PRL , de seguridade e hixiene, de residuos, de protección ambiental, e os factores e situacións de riscos, os medios

e equipamentos de protección individual e de prevención e protección colectiva.

CA7.1 Avaliouse a orde e a limpeza dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

CA7.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección evitando as situacións de riscos máis habituais.

CA7.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

CA7.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, o impacto ambiental e a posterior retirada selectiva.

CA7.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

- PARA A PROBA PRÁCTICA UF1 (Taller e maquinaria)

RA1: Identificar ferramentas, máquinas, equipos, recambios e outros materiais do taller, manexalas, mantelas, limpalas e conservalas

correctamente. Medir correctamente con: regra, metro, escuadra, calibre, .....

CA1.2 Identificáronse e describíronse os equipamentos, as ferramentas, os recambios e outros materiais do taller.

CA1.4 Valorouse a importancia da orde e da limpeza no taller agrario.

RA2: Realizar correctamente as operacións de: corte, tradeadura, limadura, esmerilaxe, puimento nunha peza de chapa de ferro empregando

correctamente as ferramentas, máquinas, equipos, medidas,  e segindo as instruccións indicadas pola profesora. Realizar un cordón de soldadura

correctamente. Evitar situacións de risco, empregando en todas as actividades a normativa e as medidas de seguridade, de PRL e de protección

ambiental.

CA2.2 Caracterizáronse as operacións de mecanizado básico.

CA2.2.2 Realizouse operacións de mecanizado básico

CA2.4 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas para o mecanizado.

CA2.6 Determinouse o tipo de soldadura en función dos materiais que se vaian unir.

CA2.6.1 Identificouse os métodos de soldadura e cumpriu a normativa de seguridade, PRL, e de protección ambiental.

CA2.6.2 Realizouse un cordón de soldadura nunha peza metálica, esmerilado e mecanizado básico .

CA2.7 Controlouse a calidade dos produtos finais.

CA2.8 Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de mecanizado básico e de soldadura.

RA3: Manexar o tractor seguindo as instruccións dadas pola profesora, e cumprir as normas de seguridade, de PRL e de protección ambiental,

coñecer o seu funcionamento, tracción, acople de apeiros, accionamento mecánico e hidraúlico. Identificar e coñecer as partes do tractor,

máquinas e equipos, e a normativa.

CA3.1 Identificáronse os compoñentes dos tractores, equipamentos e outras máquinas agrarias.

CA3.7 Manexouse o tractor.

CA3.8 Aplicouse a normativa específica forestal, de agricultura e de xardinaría.

RA5: Realizar  e supervisar algún mantemento do tractor e/ou rellenar un cuadro de mantemento do tractor, e coñecer o seu mantemento.

CA5.1 Describíronse as principais operacións de mantemento e a súa frecuencia.

CA5.2 Establecéronse os procedementos que cumpra seguir nas operacións de mantemento.

CA5.3 Caracterizáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para as operacións de mantemento.

CA5.4 Estableceuse o plan de limpeza e conservación da maquinaria, os equipamentos, os utensilios e as áreas.

CA5.6 Supervisáronse os traballos de mantemento.

CA5.11 Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría

RA7:  Coñecer e aplicar a normativa de PRL , de seguridade e hixiene, de residuos, de protección ambiental,  a orde e limpeza, os factores e
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situacións de riscos e evitalos, os medios e equipamentos de protección individual e de prevención e protección colectiva, e aplicalos na práctica.

CA7.1 Avaliouse a orde e a limpeza dos equipamentos como primeiro factor de seguridade

CA7.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

CA7.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipos de traballo evitando situacións de risco.

CA7.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

- PARA A PROBA TEÓRICA UF2 (Instalacións agroforestais)

RA1: Identificar e coñecer as características, materiais, usos, normativa, funcionamento, mantemento e aplicacións das instalacións de protección

de cultivos, almacenamento e conservación, forestais e eléctricas. Esquema dun punto de luz simple e dun enchufe. Identificar os compoñentes,

tipos e funcionamento dunha instalación de rega, operacións de mantemento, e drenaxe. Coñecer a normativa, rexistro de operacións (diario de

mantemento, incidencias,...), sistemas de desinfección, desratización, desinsectación e innovacións tecnolóxicas das instalacións.

CA1.1 - Describíronse as características de funcionamento das instalacións.

CA1.2 - Deseñouse e instalouse a rede de rega e drenaxe.

CA1.4 - Elaborouse un programa completo das operacións de mantemento.

CA1.5 - Supervisáronse as operacións de mantemento de acordo co programa establecido.

CA1.6 - Deseñouse un diario de mantemento e incidencias para o rexistro das operacións realizadas.

CA1.8 - Programouse a limpeza, a desinfección, a desinsectación e a desratización.

CA1.9 - Valoráronse as innovacións tecnolóxicas aplicables á programación do funcionamento das instalacións.

CA1.10 - Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.

RA2: Identificar as avarías máis frecuentes nas instalacións, custos, substitucións e equipamentos de medida.

CA2.1 - Estableceuse o plan de resposta ante continxencias ou situacións de emerxencia.

CA2.2 - Identificáronse as avarías máis frecuentes de instalacións agrarias.

CA2.3 - Caracterizáronse os equipamentos de medida e proba para o diagnóstico e a reparación de avarías en instalacións.

CA2.4 - Calculouse o custo das reparacións realizadas no taller da explotación.

CA2.5 - Valoráronse os orzamentos de reparacións externas.

CA2.6 - Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas en instalacións.

CA2.7 - Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e a

posta a punto de instalacións.

RA3:

CA3.1 - Calculáronse as instalacións necesarias segundo o plan produtivo e as particularidades da explotación.

CA3.2 - Valorouse a adaptación das instalacións xa existentes ao plan de produción.

CA3.3 - Realizáronse informes técnico-económicos para establecer o plan de adquisición, substitución ou refugo de instalacións.

CA3.4 - Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de adquisición, substitución ou refugo de instalacións.

CA3.5 - Aplicouse a normativa de produción ecolóxica.

RA4:

CA4.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións como primeiro factor de seguridade.

CA4.2 - Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección evitando as situacións de risco máis habituais.

CA4.3 - Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

CA4.5 - Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada selectiva.

CA4.6 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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- PARA A PROBA PRÁCTICA UF2 (Instalacións agroforestais)

RA1: Relizar a montaxe e desmontaxe dun alcouve. Realizar a simulación da montaxe e desmontaxe dunha parte da instalación de rega, e/ou

dalgún mecanismo de rega,  e/ou identificar as partes, funcionamento e mantemento.  Realizar unha drenaxe. Realizar nun panel unha instalación

eléctrica (punto de luz, enchufe,....), seguindo as instruccións indicadas pola profesora, e cumprir a normativa.

CA1.2 - Deseñouse e instalouse a rede de rega e drenaxe.

CA1.3 - Supervisouse o funcionamento do sistema de rega e das drenaxes.

CA1.7 - Comprobáronse as ferramentas, os utensilios e os equipamentos utilizados no mantemento.

CA1.10 - Aplicouse a normativa específica forestal, a de agricultura e a de xardinaría.

RA2: Detectar, identificar e solucionar avarías na instalación de rega ou nun panel cunha instalación eléctrica.

CA2.2 - Identificáronse as avarías máis frecuentes de instalacións agrarias.

CA2.6 - Supervisáronse os traballos de reparación e/ou substitución de elementos e pezas avariadas en instalacións.

CA2.7 - Coordináronse e organizáronse os recursos humanos e materiais nos procesos de avaliación de avarías e control das reparacións e a

posta a punto de instalacións.

RA4: Realizar nun panel unha instalación eléctrica (punto de luz, enchufe,....), tendo en conta a normativa.

CA4.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións como primeiro factor de seguridade.

CA4.3 - Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

CA4.4 - Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipos de traballo evitando situacións de risco.

CA4.6 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

A duración da proba teórica será comunicada polo profesor/a durante a realización da proba, non excedendo de cinco horas.

A proba práctica poderá realizarse na aula, no taller ou en calquer instalación do centro e na finca de prácticas, segundo indique o profesor/a

durante a proba práctica. Dependendo do número de alumnado que se presente a dita proba, e dos equipos e material do centro, estas poderán

durar todo o día (indicando o profesor os descansos para comer ou ir ós baños), ou ser citados para a súa realización outro día, o cal lles será

comunicado durante a proba práctica. Se nalgún momento o alumno/a non cumpre coas medidas de protección, de seguridade, de prevención de

riscos laborais, de protección ambiental, ou se o profesor/a observa un mal uso das ferramentas ou máquinas que poida supoñer perigo para o

alumno/a ou para outros/as paralizará a dita práctica e suspenderá a proba.

Criterios de cualificación:

-A primeira parte da proba (proba teórica da UF1 e da UF2) cualificaráse de cero a dez puntos cada unha. Terá carácter eliminatorio; e para a súa

superación os alumnos/as deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos en cada unidade formativa. As persoas que non

superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na segunda parte.

-As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda parte da proba (proba práctica UF1 e da UF2), que se

cualificará de cero a dez puntos cada unha, e para a súa superación os alumnos/as deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos en cada unidade formativa. Tamén ten carácter eliminatorio.

-A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, entre un e dez,

sen decimais. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de

catro puntos.

-Do 100% da nota do módulo, corresponderalle o 70% á unidade formativa 1; e o 30% á unidade formativa 2; sempre e cando superen en cada

unidade formativa a nota mínima de 5 puntos cos criterios sinalados en cada unidade formativa.
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- Todas as actividades e traballos serán de autoría do alumno/a, non sendo válidos os copiados.

- O alumno/a que non realice ou copie nalgunha proba (teórica ou práctica), actividade ou traballo, ou non os realice segundo as instruccións que

constan nesta programación ou dadas pola profesora durante a proba, suspenderá a proba.

Se non temos clases presenciais debido ó COVID-19, comunicaráselle ó seu email o procedemento a seguir: nas probas teóricas se non podemos

asistir ó centro educativo poderán relizarse por calquera medio telemático (correo electrónico, videoconferencia,.......) ou telefónico que lle

comunicará a profesora, ou mediante a utilización de varios medios telemáticos á vez; e para as probas prácticas se non se poden realizar

presencialmente no centro deberá enviar ó correo de gmail establecido pola profesora todos os vídeos das prácticas, traballos e tarefas que lle

serán comunicados por email para realizar as probas prácticas , nos que cada tarefa práctica será grabada polo alumno/a nun vídeo curto dónde

se vexa claramente que é o alumno/a quen realiza a dita práctica en todo momento, e que usa os EPIs necesarios en cada momento e cumpre ca

normativa vixente, ensinando ó inicio de cada vídeo a súa foto e o nome e apelidos e número de DNI para verificar a súa identidade, e enviará

cada vídeo curto a través do drive do gmail no horario e datas que lle comunicará a profesora se non podemos realizar as probas prácticas no

centro educativo.

Se as probas (teóricas e prácticas) se realizan no centro educativo, durante a realización das probas deberán respetarse todas as medidas de

prevención e hixiene establecidas na Resolución, do 22 de maio de 2020, ou calquer outra medida ou normativa que determine a Consellería de

Educación, Universidade e Formación Profesional para poder realizar as ditas probas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

a) Se non se pode asistir presencialmente ó centro educativo polo COVID-19, o alumno/a terá que realizar a proba teórica eliminatoria por medios

telemáticos ou telefónicos segundo se lle indique e  comunique. Se non contesta á chamada telefónica  ou non responde ó email o alumno/a

darase por informado do que se lle comunica,  e se non  entrega  ou  non realiza algunha proba teórica  suspenderá o módulo.

b) Se se pode asistir e realizar presencialmente no centro educativo:

- Constará dunha proba escrita eliminatoria que poderá estar composta por un ou varios exames, e a súa duración non excederá de cinco horas,

indicandose ó inicio da proba.

- Para acadar unha valoración positiva do módulo será necesario aprobar tódolos exames ou probas dos que conste a proba teórica cun mínimo

de cinco puntos.

Instrumentos necesarios:

MATERIAL NECESARIO PARA A PROBA TEÓRICA, que deberá traer cada alumno/a: Bolígrafo de tinta azul, calculadora científica non

programable.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Instrumentos necesarios:

a) Se non se pode asistir presencialmente ó centro educativo polo COVID-19, o alumno/a terá que realizar a proba práctica por medios telemáticos

ou telefónicos segundo se lle indique e  comunique; e deberá enviar telemáticamente segundo as instruccións que se lle indiquen por email ou por
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teléfono todas as prácticas, traballos, tarefas ou actividades no horario e datas que se lle comunique por email ou por teléfono, ou  que lle

comunique o centro cos requisitos que se indican nesta programación. Se non contesta á chamada telefónica  ou non responde ó email o alumno/a

darase por informado do que se lle comunica,  e se non  entrega  ou  non realiza algunha proba práctica (práctica, traballo, tarefa, video,

actividade,....)  suspenderá o módulo.

b) Se podemos realizar as probas presencialmente no centro educativo:

- MATERIAL NECESARIO PARA A PROBA PRÁCTICA, que deberá traer cada alumno/a: Bolígrafo de tinta azul, unha carpeta ou portafolio sen

nada no seu interior para escribir sobre el se é necesario, botas de seguridade antideslizantes e con punteira de ferro, gafas, luvas de coiro e de

nitrilo, funda composta de chaqueta e pantalón, traxe de auga, todas co marcado CE, navalla afiada, memoria USB.

- Para unha avaliación positiva do módulo deberá acadar como mínimo 5 puntos en cada unidade formativa.

- Esta proba poderá estar composta por probas prácticas, exame escrito, exame oral, simulacións, vídeos, cuestións curtas escritas, supostos

prácticos para resolver por escrito na aula e/ou na finca de prácticas e/ou taller, ou en calquer instalación do centro educativo. O alumno/a terá que

realizar e entregar os traballos e actividades que se lle indiquen durante a proba práctica, que serán todos ou algúns dos sinalados nesta

programación.
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