
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Mecanizado de madeira e derivados

Código.

MAM058_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Preparar máquinas e equipamentos de taller 
industrializados

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0161_2

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Carpintaría e moble MMAM01 Grao medio
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Extraer información dos planos de fabricación e das especificacións 
requiridas do produto de carpintaría e moble que cumpra obter, para 

determinar os traballos que haxa que desenvolver no proceso de 
mecanizado con máquinas e equipamentos de taller industrializados.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida dos planos (interpretación da xeometría, dimensións e 
tolerancias do produto) para organizar o traballo de mecanizado (serraxe, cepillamento, 
regrosamento, lixadura, etc.) que cumpra efectuar, no desenvolvemento do proceso e 
obtención de elementos de carpintaría e moble por mecanizado con máquinas e 
equipamentos de taller industrializados, seguindo indicacións.

APS1.2 Obter a información requirida das especificacións do produto para recoñecer as 
características de calidade do material que se vaia procesar por mecanizado.

APS1.3 Organizar o traballo de preparación das máquinas de mecanizado de taller industrializado 
para a fabricación de elementos de carpintaría e moble, segundo especificacións do 
proceso.

APS1.4 Seleccionar as máquinas e os equipamentos de taller industrializado para a elaboración de 
elementos de carpintaría e moble, segundo especificacións do proceso.

APS1.5 Preparar as máquinas de mecanizado de taller industrializado para a elaboración de 
elementos de carpintaría e moble, segundo especificacións do proceso.

Preparar liñas de mecanizado combinadas, as súas máquinas 
individuais de taller industrializado e ferramentas, regulando parámetros 

de funcionamento na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Identificar as máquinas que compoñen a liña e establecer os criterios de preparación, 
evitando contradicións nos seus parámetros de funcionamento.

APS2.2 Seleccionar as ferramentas de corte de cada elemento da liña en función do material que 
haxa que cortar, na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APS2.3 Comprobar que as ferramentas de corte de cada elemento da liña estean afiadas segundo 
o requirido na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APS2.4 Colocar as ferramentas de mecanizado e os seus complementos nas posicións requiridas 
na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APS2.5 Axustar os elementos de suxeición das ferramentas de mecanizado e os seus 
complementos, comprobando o correcto posicionamento e a súa fixación.

APS2.6 Axustar a velocidade de xiro da ferramenta de mecanizado, segundo o requirido nas 
instrucións de traballo.

APS2.7 Seleccionar a ola en función do soporte e do canto que se vaian aplicar para a fabricación 
de elementos de carpintaría.

APS2.8 Axustar o material e parámetros de chapeamento de cantos (tipo de canto, temperatura do 
depósito e presión de roletes), en función das ordes de fabricación, especificacións de 
fábrica de cola e manuais de máquina na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APS2.9 Regular os parámetros das máquinas de mecanizado de taller industrializado da liña 
(velocidade de avance, ancho de liña, separación vertical entre elementos de arrastre e 
grupos que actúan), en función do material que cumpra procesar e das operacións que se 
realizan na liña.

APS2.10 Axustar os dispositivos de carga e descarga de pezas na máquina de taller industrializado, 
en función de características requiridas na orde de fabricación (tipo e tamaño das pezas, 
velocidade de alimentación e altura de moreas).

Preparar as máquinas industriais automáticas e ferramentas de 
mecanizado por arranque de labra, regulando parámetros de 

funcionamento para a obtención de elementos de carpintaría e moble.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Preparar as máquinas industriais automáticas e ferramentas de 
mecanizado por arranque de labra, regulando parámetros de 

funcionamento para a obtención de elementos de carpintaría e moble.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Seleccionar as ferramentas de corte (brocas, discos e fresas) para o mecanizado por 
arranque de labra, en función do material de madeira que cumpra cortar para a obtención 
de elementos de carpintaría e moble.

APS3.2 Comprobar que as ferramentas de corte (brocas, discos e fresas) para o mecanizado por 
arranque de labra estean afiadas, na obtención de elementos de carpintaría e moble.

APS3.3 Colocar as ferramentas de mecanizado e os seus complementos nas posicións requiridas, 
axustando os elementos de suxeición e comprobando o seu correcto posicionamento e a 
súa fixación.

APS3.4 Regular os peites dos trades de liña, nas posicións axeitadas, en función das pezas que se 
vaian mecanizar e das instrucións de preparación.

APS3.5 Regular os parámetros de funcionamento das máquinas industriais automáticas (posición 
dos cortes, velocidade de xiro da ferramenta, velocidade de alimentación do material, tope, 
final de carreira, avances de ferramentas e alimentadora), en función do proceso que 
cumpra realizar e da peza que haxa que mecanizar.

APS3.6 Axustar os dispositivos de carga e descarga de pezas na máquina, en función do tipo e o 
tamaño das pezas, a velocidade de alimentación e a altura de moreas.

Preparar máquinas programables de control numérico (CNC) para a 
obtención de elementos de carpintaría e moble.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Identificar as operacións que cumpra efectuar na máquina de control numérico, 
establecendo os criterios de preparación.

APS4.2 Seleccionar as ferramentas de corte (brocas, discos e fresas) en función do material que 
cumpra mecanizar e dos procesos que se vaian facer, e comprobar que estean 
correctamente afiadas.

APS4.3 Colocar as ferramentas seleccionadas segundo o requirido, axustando os elementos de 
suxeición e comprobando o seu correcto posicionamento e a súafixación.

APS4.4 Cargar o programa ou os programas de mecanizado que cumpra utilizar no computador da 
máquina, e comprobar que corresponda ao produto especificado na orde de fabricación.

APS4.5 Seleccionar os elementos de suxeición da peza (patróns e ventosas) nas máquinas de 
control numérico (CNC), en función do tipo de amarre e da peza que haxa que mecanizar.

APS4.6 Colocar os elementos de suxeición da peza nas máquinas de control numérico (patróns e 
ventosas) sobre a mesa nas colocacións requiridas, e comprobar a súa fixación.

APS4.7 Establecer a posición inicial de referencia, axustando os parámetros de control requiridos.

APS4.8 Axustar os dispositivos de carga e descarga de pezas na máquina de control numérico, en 
función do tipo e o tamaño das pezas, a velocidade de alimentación e a altura de moreas.

Regular máquinas de preparación de superficies automatizadas.APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Seleccionar o gran, soporte e dimensión das lixas en función da máquina, do material que 
cumpra procesar e o seu tratamento posterior.

APS5.2 Colocar as lixas no elemento de soporte, conveniente e coa tensión especificada por fábrica.

APS5.3 Regular os parámetros da lixadora (posición da mesa, velocidade de xiro da lixa, velocidade 
de alimentación do material, separación vertical e grupos que deben actuar), en función do 
material que se vaia procesar e do seu tratamento posterior.

Efectuar operacións de mantemento de primeiro nivel de equipamentos, 
máquinas e ferramentas de mecanizado de taller industrializado, 

cumprindo normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
aplicables.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Comprobar o funcionamento das máquinas e as variables (corte, presión, etc.) estas, 
segundo documentación técnica e instrucións da empresa.

APS6.2 Detectar os posibles elementos especificados como de primeiro nivel gastados ou 
deteriorados e as posibles anomalías de funcionamento (liñas de mecanizado combinadas, 
lixadoras, caravilladora, escuadradora fresa vertical, máquina de aspiración de pvo e labra, 
máquinas programables de control numérico, etc.) que se observen na máquina, nas 
operacións de mantemento.
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Efectuar operacións de mantemento de primeiro nivel de equipamentos, 
máquinas e ferramentas de mecanizado de taller industrializado, 

cumprindo normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
aplicables.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.3 Efectuar o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e dos medios auxiliares 
necesarios para o mecanizado, na forma e na periodicidade indicadas nos manuais de 
utilización, seguindo as pautas marcadas nas instrucións de traballo respecto á forma e coa 
periodicidade requiridas.

APS6.4 Substituír as pezas e os elementos especificados como de primeiro nivel avariados ou 
defectuosos nos equipamentos de filtraxe e envasamento, restablecendo o normal 
funcionamento das mesmas.

APS6.5 Corrixir anomalías sinxelas dos equipamentos de mecanizado, en caso de ser a súa 
competencia, ou avisar ao servizo de mantemento.

APS6.6 Cubrir a documentación referida ao mantemento efectuado.

APS6.7 Cubrir a documentación técnica especifica, contribuíndo ao fluxo de información e ao 
mantemento da programación de produción.
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