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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº 3    Comunicación en linguas galega e castelá I                                                     Unidade didáctica:  Morfoloxía e semántica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impresci
ndible 

(si, non) 

Desenvol
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando 
os principios da escoita activa, estratexias 
sinxelas de composición e as normas 
lingüísticas básicas 

▪ CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical 
axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución 

non non PE.1 - Contidos conceptuais 

▪ RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves 
seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

▪ CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro 
e preciso 

non non PE.2 - Contidos conceptuais 

▪  ▪     

▪  ▪     
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Nº 4        Comunicación en linguas galega e castelá I                                                                  Unidade didáctica:  Sintaxe 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impresci
ndible 

(si, non) 

Desenvol
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando 
os principios da escoita activa, estratexias 
sinxelas de composición e as normas 
lingüísticas básicas 

▪ CA1.5 - Utilizouse a terminoloxía gramatical 
axeitada na comprensión das actividades 
gramaticais propostas e na súa resolución 

non non PE.1 - Contidos conceptuais e 
procedimentais 

 

▪ RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves 
seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

▪ CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro 
e preciso 

non non PE.2 - Contidos conceptuais e 
procedimentais 

▪  ▪ CA2.10 - Resolvéronse actividades de 
comprensión e análise das estruturas 
gramaticais e comprobouse a validez das 
inferencias realizadas 

non non PE.3 - Contidos conceptuais 

▪  ▪     



 

 

Páxina 4 de 26 

 

Nº 5      Comunicación en linguas galega e castelá I                                                                Unidade didáctica: Literatura 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impresci
ndible 

(si, non) 

Desenvol
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita en 
lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves 
seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

▪ CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente 
estratexias de lectura comprensiva na 
interpretación dos textos, extraendo 
conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe e recoñecendo 
posibles usos discriminatorios desde a 
perspectiva de xénero 

non non PE.1 - Lectura de obras 

▪ RA3 -  Realiza a lectura de textos literarios 
representativos da literatura castelá 
anteriores ao século XIX, xerando criterios 
estéticos para a construción do gusto persoal 

▪ CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de 
textos, de xeito que o texto final resulte claro 
e preciso 

non non PE.2 - Textos escritos 

▪ RA4 -  Realiza a lectura de textos literarios 
representativos da literatura en lingua galega 
anteriores ao século XX, xerando criterios 
estéticos para a construción do gusto persoal 

▪ CA3.1 - Contrastáronse as etapas de 
evolución da literatura en lingua castelá no 
período considerado e recoñecéronse as 
obras máis representativas 

non non PE.3 - Contidos conceptuais 



 

 

Páxina 5 de 26 

 

▪ RA5 -  Coñece a formación da lingua galega 
e da lingua castelá e as distintas etapas da 
súa historia social ata o século XIX, así como 
os fenómenos de contacto de linguas, sendo 
consciente da necesidade de normalizar a 
lingua galega no marco do plurilingüismo 

▪ CA3.2 - Valorouse a estrutura e o uso da 
linguaxe na lectura persoal dunha obra 
literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu 
contexto e utilizando instrumentos 
protocolizados de recollida de información 

non non PE.4 - Expresión oral e escrita 

▪  ▪ CA3.3 - Expresáronse opinións persoais 
razoadas sobre os aspectos máis e menos 
apreciados dunha obra e sobre a implicación 
entre o seu contido e as propias experiencias 
vitais 

non non PE.5 - Exposición do traballo 

▪  ▪ CA3.4 - Aplicáronse estratexias para a 
comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos 

non non PE.6 - Textos literarios 

▪  ▪ CA3.5 - Presentouse información sobre 
períodos, autores/as e obras da literatura en 
lingua castelá a partir de textos literarios 

non non PE.7 - Traballo 

▪  ▪ CA4.1 - Contrastáronse as etapas de 
evolución da literatura en lingua galega no 
período considerado e recoñecéronse as 
obras máis representativas 

non non PE.8 - Contidos conceptuais 

▪  ▪ CA4.2 - Valorouse a estrutura e o uso da 
linguaxe na lectura persoal dunha obra 
literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu 
contexto e utilizando instrumentos 
protocolizados de recollida de información 

non non PE.9 - Expresión oral e escrita 
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▪  ▪ CA4.3 - Expresáronse opinións persoais 
razoadas sobre os aspectos máis e menos 
apreciados dunha obra e sobre a implicación 
entre o seu contido e as propias experiencias 
vitais 

non non PE.10 - Comentarios 

▪  ▪ CA4.4 - Aplicáronse estratexias para a 
comprensión de textos literarios, tendo en 
conta os temas e os motivos básicos 

non non PE.11 - Textos 

▪  ▪ CA4.5 - Presentouse información sobre 
períodos, autores/as e obras da literatura en 
lingua galega a partir de textos literarios 

non non PE.12 - Contidos conceptuais 

▪  ▪ CA5.1 - Analizáronse as características de 
formación da lingua galega e da lingua 
castelá 

non non PE.13 - Contidos conceptuais 

▪  ▪ CA5.2 - Identificáronse as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega e da lingua 
castelá anterior ao século XX 

non non PE.14 - Contidos conceptuais 

 

▪  ▪ CA5.3 - Analizáronse os fenómenos de 
contacto de linguas, atendendo a situacións 
de bilingüismo, diglosia, interferencias e o 
conflito lingüístico 

non non PE.15 - Contidos conceptuais 

▪  ▪ CA5.4 - Valorouse a necesidade de 
normalizar a lingua galega no marco do 
plurilingüismo, rexeitando os prexuízos 
lingüísticos 

non non TO.1 - Observación da 
actitude fronte a distintas 
situacións 
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Nº   Comunicación en lingua inglesa I                                      Unidade didáctica 

7                                                                                                                                                      Tools 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca 
extensión, ben estruturadas, 

relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente 
de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a com-
prensión precisa das S 5 mensaxes recibidas 

NON NON LC.1 - Listening: True / false (árbore xe-
nealóxica) 

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos 
ámbitos persoal ou profesional, 

activando estratexias de comunicación básicas 

CA1.2 Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes 
directas ou recibidas S 10 mediante formatos electrónicos, valo-
rando as situacións de comunicación e as súas implicacións no 
uso do vocabulario empregado 

NON NON LC.2 - Listening: True / false (árbore xe-
nealóxica) 

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, 
en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbi-
tos persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias 
estruturadas de composición, e aplica estratexias de lectura com-
prensiva 

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, S 10 non formal e situacións profe-
sionais), e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, 
frases e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido 
altamente predicible segundo o propósito comunicativo do texto 

NON NON LC.4 - Speaking: comprar un teléfono 

 CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e 
estandarizadas dos países S 5 onde se fale a lingua estranxeira 

NON NON LC.6 - Speaking: descrición da familia 

 CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo S 15 modelos estruturados 

NON NON PE.2 - Writing: un e-mail 

 CA3.9 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información 
que supoña calquera tipo N 5 de discriminación 

NON NON OU.1 - Traballo na aula 
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Nº Comunicación en lingua inglesa I                                             Unidade didáctica 

8 Travelling 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca 
extensión, ben estruturadas, 

relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente 
de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia S 10 

comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes 

NON NON • LC.4 - Listening: diálogo sobre comidas 

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos 
ámbitos persoal ou profesional, 

activando estratexias de comunicación básicas 

CA1.9 Identificáronse as normas de relacións sociais básicas e 
estandarizadas dos países S 5 

onde se fale a lingua estranxeira 

NON NON • LC.5 - Listening: In a café 

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, 
en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbi-
tos persoal, público ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica 
estratexias de lectura comprensiva 

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben es-
truturado, utilizando un S 15 

repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas bre-
ves e básicas, sobre 

situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible 

NON NON LC.6 - Speaking: dar direccións 
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 CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación 
e unha pronuncia S 5 

comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes, 
nun rexistro formal ou 

neutro e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a 
mensaxe non estea 

distorsionada 

NON NON • LC.9 - Speaking: descrición dun lugar 

 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito S 5 

comunicativo e a normas gramaticais básicas 

NON NON PE.3 - Writing: descrición sobre as 

vacacións 

 CA3.8 Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores 
ortográficos dos S 5 

procesadores na composición dos textos 

NON NON • OU.1 - Traballo na aula 

Nº Comunicación en lingua inglesa I                                               Unidade didáctica 

10 Future Plans 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información 
oral en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca 
extensión, ben estruturadas, 

relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e frecuente 
de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a com-
prensión precisa das S 5 

mensaxes recibidas 

NON NON LC.1 - Listening: Eleccións sobre plans 

futuros 

RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha 
linguaxe sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos 
ámbitos persoal ou profesional, 

activando estratexias de comunicación básicas 

CA1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e 
unha pronuncia S 10 

comprensible, aceptándose as pausas e as dúbidas frecuentes 

NON NON LC.4 - Speaking: conversación seguindo 
un 

modelo 
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RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, 
en situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbi-
tos persoal, público ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica 
estratexias de lectura comprensiva 

CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información 
que supoña calquera tipo S 5 

de discriminación 

NON NON OU.1 - Traballo de aula 

 CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben es-
truturado, utilizando un S 10 

repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas bre-
ves e básicas, sobre 

situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible 

NON NON LC.5 - Speaking: diálogo sobre as tarefas 
a 

realizar no posto de traballo 

 CA2.3 Utilizáronse estratexias básicas de compensación para 
suplir carencias na lingua S 10 

estranxeira, como a observación da persoa interlocutora e a pro-
cura da súa axuda para 

facilitar a bidirecionalidade da comunicación 

NON NON TO.1 - Speaking: diálogo sobre as tarefas 
a 

realizar no posto de traballo 

 CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, aten-
dendo ao propósito S 5 

comunicativo e a normas gramaticais básicas 

NON NON PE.2 - Writing: extracción de información 

dun texto sobre un posto de traballo 

 

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

O Módulo de Comunicación e Sociedade I está formado por varias unidades formativas que ponderarán do modo seguinte para a 1ª e 2ª avaliacións.: 

- Comunicación en Lingua Inglesa I: 30% da cualificación final do Módulo. 

- Comunicación en Linguas castelá e galega I: 40% da nota final do Módulo. 

- Sociedade I: 30% da nota final do Módulo. 

Os alumnos deben acadar unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das unidades formativas para obter unha avaliación positiva e superar así o 

Módulo de Comunicación e Sociedade I nas distintas avaliacións. A nota da avaliación final será a media da 1ª e 2 avaliacións. Terase en conta na  3ª ava-

liación non presencial a participación na realización das actividades por parte do alumnado (valorarase positiva-
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mente para sumar á media ata 1 punto (entrega do 25% das tarefas: 0,25 puntos, entrega do 50% das tarefas: 0,50 puntos, entrega do 0,75% das tarefas: 

0,75 puntos, entrega da totalidade das tarefas: 1 punto) , a non realización das actividades nunca poderá restar a nota previa da 1ª e 2ª  avaliacións). Ade-

mais, a nota final redondearase ao enteiro superior nos decimais superiores a seis e no caso contrario redondearase ao enteiro inferior ( exemplo 5.6 re-

dondearase a 6, nese caso 5.4 redondearase a 5). 

A continuación e para Comunicación en Linguas Galega e Castelá I e Sociedade I, describiranse os mínimos esixibles e criterios de cualificación en cada 
unha das unidades formativas para a 1ª e 2ª avaliacións: 

 

Comunicación en Linguas Galega e Castelá I: 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  os sinalados no apartado 6. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

a) Valorarase cun 40% o traballo e interese amosado pola materia, desagregado da seguinte maneira: exercicios sobre os contidos realizados na clase e na 
casa, así como chamadas da clase (10%), o interese e atención na clase, a participación na mesma e a asistencia co material necesario (10%), a 
presentación coidadosa do caderno de clase e os traballos (5%), presentar as tarefas no prazo sinalado (5%) e os traballos monográficos requeridos polo 
profesor (10%). 

b) Valoraranse cun 40% as probas específicas de cada parte. 

 

c) Valoraranse cun 10% as exposicións orais e escritas (lectura e expresión correcta, propiedade e riqueza do léxico). 

d) Valorarase cun 10% as lecturas obrigatorias 

e) Ademais en cada proba e traballo escrito descontarase 0,1 por cada falta de ortografía; 0,05 por cada falta de acentuación e 0,5 por faltas de coherencia, 
adecuación, cohesión e construcións incorrectas. 
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Sociedade I: 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  os sinalados no apartado 6. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: A observación da actitude e traballo na aula (exercicios de clase, fichas complementarias, traballos monográficos, limpeza 
e orde do caderno) suporá un 50% da nota e reflectirá a actitude e comportamento que teña o alumno. As probas escritas e orais computarán outro 50% 

O alumnado que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das unidades formativas que compoñen o Módulo de Comunicación e Sociedade I, será 
sancionado co suspenso na avaliación; do mesmo xeito, no caso de que as evidencias de ter copiado se produzan despois de ter rematado o exame. 

 

 

Cualificación global do curso para Comunicación en Linguas Galega e Castelá I e Sociedade I : Á media resultante da 1ª e 2ª avaliacións sumarase ata 1 
punto que poden conseguir os alumnos polo traballo realizado durante a 3ª avaliación (0,25% do traballo entregado= 0,25 puntos, 0,50% do traballo 
entregado, 0,50 puntos, 0,75% do traballo entregado, 0,75 puntos, 100% do traballo entregado, 1 punto). 

Comunicación en Lingua Inglesa I 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  os sinalados no apartado 6. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Na 1ª e 2ª avaliación faranse varias probas ás que se lles asignará unha porcentaxe. Cada proba será puntuada de 0 a 10. A porcentaxe asignada será como 
segue: Presentacións orais individuais, tarefas en grupo, role play e outras actividades prácticas 40% valoradas cunha rúbrica específica para cada proba, na 
que a parte de speaking (expresión oral será o punto máis importante). Proba de coñecemento 40% (incluindo gramática e vocabulario (25%), listening 
(comprensión oral) (25%), reading (comprensión escrita) (25%), writing (expresión escrita) (25%) . Presentación de traballos escritos e redaccións 10%. 
Participación activa, asistencia e comportamento 10%. Para poder sumar o total, deberase contestar a cada un dos apartados dos que está composta a 
proba, e ter unha porcentaxe mínima de acerto dun 40% en cada un destes. 

Na  3ª avaliación non presencial a participación na realización das actividades por parte do alumnado sumará á nota media da 1ª e 2ª avaliación deste xeito: 
entrega do 25% das tarefas: 2,5 puntos que sumarán 0,25 puntos á nota global, entrega do 50% das tarefas: 5 puntos que sumarán 0,50 puntos á nota 

global, entrega do 0,75% das tarefas: 7,5 puntos que sumarán 0,75 puntos á nota global, entrega da totalidade das 
tarefas: 10 puntos que sumarán 1 punto á nota global.. 
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Cualificación global do curso: A nota da avaliación final será a media da 1ª e 2 avaliacións. Terase en conta na  3ª avaliación non presencial a participación 
na realización das actividades por parte do alumnado (valorarase positivamente para sumar á media ata 1 punto (entrega do 25% das tarefas: 0,25 puntos, 
entrega do 50% das tarefas: 0,50 puntos, entrega do 0,75% das tarefas: 0,75 puntos, entrega da totalidade das tarefas: 1 punto) , a non realización das 
actividades nunca poderá restar a nota previa da 1ª e 2ª  avaliacións). Ademais, a nota final redondearase ao enteiro superior nos decimais superiores a seis 
e no caso contrario redondearase ao enteiro inferior ( exemplo 5.6 redondearase a 6, nese caso 5.4 redondearase a 5). 

Para aqueles alumnos que non superasen a materia, o exame da avaliación final do módulo que se realizará coincidindo coa finalización das actividades 
lectivas considerarase global, cos mesmos criterios de valoración que se aplican ás probas de coñecemento nas distintas avaliacións. Se se obtén nel unha 
cualificación igual ou superior a 5, considerarase superada esta unidade formativa. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº11 
    

Sociedade I                                             Unidade didáctica:  Clima e paisaxe da Terra 

  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os 
factores e os elementos implicados, e 
desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do 
patrimonio natural e artístico 

▪ CA1.1 - Describíronse mediante a análise de fontes 
gráficas as principais características dunha paisaxe 
natural, e recoñecéronse esas características no 
contorno máis próximo 

PE.1 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 
colaborativo 

TO.1 - Traballo diario na aula 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

Nº12    Sociedade I                                                                Unidade didáctica: A Prehistoria 
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1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os 
factores e os elementos implicados, e 
desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do 
patrimonio natural e artístico 

▪ CA1.2 - Explicáronse a localización, o 
desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos 
humanos do período da hominización, ata o dominio 
técnico dos metais por parte das principais culturas 
que o exemplifican 

LC.1 - Eixo cronolóxico 

x  ▪  ▪ CA1.3 - Relacionáronse as características dos fitos 
artísticos máis significativos do período prehistórico 
coa organización social e co corpo de crenzas, e 
valoráronse as súas diferenzas coas sociedades 
actuais 

LC.2 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.4 - Valorouse a persistencia destas sociedades 
nas actuais, en especial no territorio galego e 
peninsular, identificando e comparando as súas 
principais características 

LC.3 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.7 - Analizouse a persistencia en Galicia, na 
Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares 
españois das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga 

      LC.4 - Contidos concep-
tuais 

 

x  ▪  ▪ CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 
colaborativo 

      TO.1 - Traballo diario na aula 

 

Nº13      Sociedade I                                                                 Unidade didáctica: O Mundo Antigo 
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1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 -  Valora a evolución histórica das sociedades 
prehistóricas e da Idade Antiga, así como as súas 
relacións coas paisaxes naturais, analizando os 
factores e os elementos implicados, e 
desenvolvendo actitudes e valores de aprecio do 
patrimonio natural e artístico 

▪ CA1.5 - Discrimináronse as principais 
características que require a análise das obras 
arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos 

PE.1 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.6 - Xulgouse o impacto das primeiras 
sociedades humanas na paisaxe natural, analizando 
as características das cidades antigas e a súa 
evolución na actualidade no territorio galego e 
peninsular 

PE.2 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.7 - Analizouse a persistencia en Galicia, na 
Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares 
españois das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga 

PE.3 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA1.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías 
da información e da comunicación 

TO.1 - Traballo diario 

x  ▪  ▪ CA1.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 
colaborativo 

TO.2 - Traballo diario na aula 
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Nº14     Sociedade I                                                              Unidade didáctica: A Idade Media 

  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata 
as primeiras transformacións industriais das 
sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa 
persistencia na sociedade actual e no contorno 
inmediato 

▪ CA2.1 - Analizouse a transformación do mundo 
antigo no medieval, recoñecendo a evolución do 
espazo europeo, as súas relacións co espazo 
extraeuropeo e as características máis significativas 
das sociedades medievais en Galicia e en España 

PE.1 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA2.2 - Valoráronse as características das paisaxes 
agrarias medievais e a súa persistencia nas 
sociedades actuais galega e española, identificando 
os seus elementos principais 

PE.2 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA2.7 - Analizouse a evolución do sector ou dos 
sectores produtivos propios do perfil do título, 
analizando as súas transformacións e os principais 
fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e 
tecnolóxicos 

PE.3 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación 

TO.1 - Traballo diario 
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x  ▪  ▪ CA2.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 
en equipo 

TO.2 - Traballo diario 

Nº15      Sociedade I                                                                 Unidade didáctica: A Idade Moderna 

  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA2 -  Valora a construción do espazo europeo ata 
as primeiras transformacións industriais das 
sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa 
persistencia na sociedade actual e no contorno 
inmediato 

▪ CA2.3 - Valoráronse as consecuencias da 
construción dos imperios coloniais en América nas 
culturas autóctonas e nas europeas 

LC.1 - Eixo cronolóxico dos 
principais acontecementos da 
conquista de América 

x  ▪  ▪ CA2.4 - Analizouse o modelo político e social da 
monarquía absoluta durante a Idade Moderna nas 
principais potencias europeas, así como as súas 
peculiaridades en Galicia e en España 

PE.1 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA2.5 - Valoráronse os indicadores demográficos 
básicos das transformacións na poboación europea, 
española e galega durante o período analizado 

PE.2 - Contidos conceptuais 
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x  ▪  ▪ CA2.6 - Describíronse as principais características 
da análise das obras pictóricas a través do estudo 
de exemplos arquetípicos das escolas e dos estilos 
que se suceden en Europa, en España e en Galicia 
desde o Renacemento ata a irrupción das 
vangardas históricas 

PE.3 - Contidos conceptuais 
artísticos 

x  ▪  ▪ CA2.7 - Analizouse a evolución do sector ou dos 
sectores produtivos propios do perfil do título, 
analizando as súas transformacións e os principais 
fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e 
tecnolóxicos 

PE.4 - Contidos conceptuais 

x  ▪  ▪ CA2.8 - Elaboráronse instrumentos sinxelos de 
recollida de información mediante estratexias de 
composición protocolizadas, utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación 

TO.1 - Traballo diario na aula 

x  ▪  ▪ CA2.9 - Desenvolvéronse comportamentos acordes 
co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo 
en equipo 

TO.2 - Traballo diario na aula 

 

Nº1     Comunicación en linguas galega e castelá I                                                            Unidade didáctica: Tipoloxía textual 

  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 x ▪ RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando os principios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de 
composición e as normas lingüísticas básicas 

CA1.1 - Analizouse a estrutura de textos orais 
procedentes dos medios de comunicación de 
actualidade e identificáronse as súas características 
principais 

PE.1 - Contidos conceptuais 

 x ▪ RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composición 
autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

▪ CA1.2 - Aplicáronse as habilidades básicas para 
realizar unha escoita activa, identificando o sentido 
global e os contidos específicos dunha mensaxe 
oral 

TO.1 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA1.3 - Realizouse un bo uso dos elementos de 
comunicación non verbal nas argumentacións e nas 
exposicións 

     PE.2 - Exposición oral do 
traballo 

 

 x ▪  ▪ CA1.4 - Analizáronse os usos e os niveis da lingua e 
as normas lingüísticas na comprensión e 
aplicáronse na composición de mensaxes orais, e 
revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, 
nomeadamente nas relacións de xénero 

PE.3 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as 
características principais dos tipos de textos en 
relación coa súa idoneidade para o traballo que se 
desexe realizar e en función da súa finalidade 

PE.4 - Contidos conceptuais 
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 x ▪  ▪ CA2.2 - Utilizáronse diversas ferramentas de 
procura na comprensión dun texto escrito, aplicando 
estratexias de reinterpretación de contidos 

PE.5 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA2.3 - Aplicáronse sistematicamente estratexias 
de lectura comprensiva na interpretación dos textos, 
extraendo conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles 
usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero 

PE.6 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, 
extraendo a idea principal, as secundarias e o 
propósito comunicativo, e revisáronse e 
reformuláronse as conclusións obtidas 

PE.7 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA2.5 - Analizouse a estrutura de textos escritos de 
utilización diaria, recoñecendo usos e niveis da 
lingua, e pautas de elaboración 

PE.8 - Contidos conceptuais 

 x ▪  ▪ CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de textos, 
de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

LC.1 - Traballo escrito 

 x ▪  ▪ CA2.7 - Utilizouse o léxico específico da familia 
profesional do título 

PE.9 - Curriculum vitae, 
solicitude e instancia 

 x ▪  ▪ CA2.8 - Desenvolvéronse pautas sistemáticas na 
elaboración de textos escritos que permiten a 
valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para 
mellorar a comunicación escrita 

PE.10 - Redacción das 
noticias e outros documentos 
escritos 
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 x ▪  ▪ CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de 
traballos escritos tendo en conta o contido, o 
formato e o público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado ao contexto 

PE.11 - Traballos 
monográficos 

Nº2  Comunicación en linguas galega e castelá I                                                            Unidade didáctica: Ortografía e lexicografía 

  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información escrita en lingua 
galega e en lingua castelá, aplicando á composición 
autónoma de textos breves seleccionados, 
estratexias de lectura comprensiva e de análise, 
síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo 

▪ CA2.6 - Aplicáronse as principais normas 
gramaticais e ortográficas na redacción de textos, 
de xeito que o texto final resulte claro e preciso 

PE.1 - Acentuación, 
puntuación. 

 x ▪  ▪ CA2.7 - Utilizouse o léxico específico da familia 
profesional do título 

    PE.2 - Léxico 

 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

Nº Comunicación en lingua inglesa I                                                  Unidade didáctica 

6 Where are you from? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x  RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación básicas 

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, 
utilizando un  

repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas breves e bási-
cas, sobre situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible 

LC.4 - Speaking: presentación seguindo 
un 

modelo 

x  RA2 - Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación básicas 

CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio esencial 
e restrinxido de  10 expresións, frases, palabras e marcadores de discurso 
lineais, segundo o propósito 

comunicativo do texto 

LC.5 - Speaking: diálogo seguindo un 

modelo 

x  RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, 
e aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos 
básicos, o seu  

contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto 

PE.1 - Reading: sentence completion 

x  RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e fre-
cuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a informa-
ción de xeito  

secuenciado e progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido 
predicible 

LC.1 - Listening: selección de respostas 

Nº Comunicación en lingua inglesa I                                                   Unidade didáctica 

8 Travelling 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e fre-
cuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión 
precisa das  

mensaxes recibidas 

LC.1 - Listening: as horas 

 x RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, 
e aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a contextos 
diferentes (formal,  

non formal e situacións profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido 
de expresións, 

frases e palabras de situacións habituais frecuentes e de contido altamente 
predicible 

segundo o propósito comunicativo do texto 

LC.3 - Traballo na aula: práctica de 

estruturas gramaticais 
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 x RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, 
e aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 
básica do texto 

PE.2 - Writing: Presentación sobre as S 5 

vacacións 

  
  

 

Nº9 Comunicación en lingua inglesa I                                              Unidade didáctica 

 Prepared to get a job? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e fre-
cuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben estruturado, 
utilizando un repertorio memorizado de modelos de oracións e conversas 
breves e básicas, sobre situacións habituais frecuentes e de contido alta-
mente predicible 

LC.4 - Speaking: Diálogo seguindo un 
modelo 

 x RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estrate-
xias de lectura comprensiva 

CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 
básica do texto 

PE.2 - Reading: extracción de información 
dunha carta e dun CV 

x  RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estrate-
xias de lectura comprensiva 

CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao 
propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 

PE.3 - Writing: completar distintos exerci-
cios 

 x RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situa-
cións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, públi-
co ou profesional, 

desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e aplica estrate-
xias de lectura comprensiva 

CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicati-
vo, seguindo modelos estruturados 

PE.4 - Writing: CV. Cartas solicitando un 
posto de traballo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Haberá actividades de recuperación virtual co alumnado que teñen suspensas a 1ª e 2ª avaliacións. A realización completa e correcta destas 
actividades suporá a superación da avaliación ou avaliacións pertinentes. Neste caso, a nota máxima á que poden aspirar é o 5 (o cal poderá ser 
ampliado en función do desenvolvemento das outras actividades realizadas no último trimestre). 

 

 

 

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

 

Para a realización da proba extraordinaria deberemos ter en conta dous supostos: 

- Se finalmente a situación se restablece e as probas presenciais son permitidas, o alumnado realizará unha proba escrita sobre os contidos traba-
llados no 1º e 2º trimestre (antes da declaración do estado de alarma). 

- Se, pola contra, non se poden realizar tales probas, o alumnado deberá entregar un boletín de actividades correspondentes á materia impartida 
ata o 13 de marzo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Non se contemplan 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817  IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 Carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3009 Ciencias aplicadas I 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral - ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

CRISTINA TOJO GARCÍA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 14 

 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Os criterios de avaliación das unidades 3, 4 e 5 xa se viron afectados no segundo trimestre xa que houbo un período de tempo do mesmo desde o comezo 

do estado de alarma ata o comezo do terceiro trimestre no que non houbo clase. Isto supuxo a perda de 19 períodos lectivos. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Proceso de nutrición: Aparellos circulatorio e respiratorio 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás fun-

cións que producen no organismo. 

� CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspon-

dente. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 
Non Non Proba escrita 

� CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificou-

se a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circu-

latorio, respiratorio e excretor. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecua-

damente aparellos e sistemas. 
Non Non Táboa de indicadores de observación 
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Nº Unidade didáctica 

4 Proceso de excreción 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás fun-

cións que producen no organismo. 

� CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspon-

dente. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 
Non Non Proba escrita 

� CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificou-

se a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circu-

latorio, respiratorio e excretor. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecua-

damente aparellos e sistemas 
Non Non Táboa de indicadores de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Proceso de reprodución 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás fun-

cións que producen no organismo. 

� CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspon-

dente. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 
Non Non Proba escrita 
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� CA6.4. Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identifi-

couse a función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor. 
Non Non Proba escrita 

� CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecua-

damente aparellos e sistemas 
Non Non Táboa de indicadores de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Proceso de relación: O aparello locomotor 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás fun-

cións que producen no organismo. 

� CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspon-

dente. 

Non Non Proba escrita 

� CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 
Non Non Proba escrita 

� CA6.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecua-

damente aparellos e sistemas. 
Non Non Táboa de indicadores de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Saúde e enfermidade 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA7. Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida 

coas doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos 

� CA7.1. Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as 

persoas. 
Si Non Proba escrita 
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de defensa contra elas. � CA7.2. Describíronse os mecanismos encargados da defensa do 

organismo. 
Si  Non Proba escrita 

� CA7.3. Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non 

infecciosas máis comúns na poboación, e recoñecéronse as súas 

causas, a súa prevención e os seus tratamentos. 

Si  Non Proba escrita 

� CA7.4. Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas 

habituais co contaxio producido. 
Non Non Proba escrita 

� CA7.5. Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras 

achegas da ciencia médica para o tratamento e a prevención de do-

enzas infecciosas. 

Non Non Proba escrita 

� CA7.6. Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na preven-

ción de doenzas infecciosas. 
Non Non Táboa de indicadores de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Mesturas e disolucións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA3. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en 

que se presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas 

e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 

decimal. 

� CA4.3 Discrimináronse os procesos físicos e químicos. Si  Non Proba escrita 

� CA4.4 Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 

compostos e os elementos químicos 
Non Non Táboa de indicadores para produtos 

� CA4.5 Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mes-

turas por métodos sinxelos. 
Non Non Táboa de indicadores para produtos 

� CA4.6 Describíronse as características xerais básicas de materiais en 

relación coas profesións, utilizando as TIC 
Si Non Táboa de indicadores para produtos 

� CA4.7 Traballouse en equipo na realización de tarefas Si Non Táboa de indicadores para produtos 
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Nº Unidade didáctica 

11 Enerxía e traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 

describindo fenómenos simples da vida real. 

� CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de 

manifesto a intervención da enerxía. 
Si Non Proba escrita 

� CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía Si Non Proba escrita 

� CA5.3 Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non 

renovable. 
Si Non Proba escrita 

� CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, 

transporte e utilización) das fontes de enerxía renovables e non re-

novables. 

Non Non Táboa de indicadores de observación 

� CA5.5 Aplicáronse cambios de unidades de enerxía Si Non Proba escrita 

� CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía. Si Non Proba escrita 

� CA5.7 Describíronse procesos relacionados co mantemento do 

organismo e da vida nos que se aprecia claramente o papel da ener-

xía 

Non Non Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

20 Expresións alxebraicas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas 

sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

� CA9.3 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a for-

mulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao 
Si Non Proba escrita 

� CA9.4 Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos 

e as TIC. 
Si Non 

Táboa de indicadores 

para produtos 

 

Nº Unidade didáctica 

20 Ecuacións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas 

sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

� CA9.3 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a for-

mulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao 
Si Non Proba escrita 

� CA9.4 Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos 

e as TIC 
Si Non Táboa de indicadores para produtos 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Neste terceiro trimestre fixéronse tarefas de repaso das avaliacións anteriores, realizando tamén algunha tarefa de ampliación de coñecementos sobre a materia explicada durante os dous primeiros trimestres.  

A obtención da cualificación do curso farase do  seguinte xeito: 

 

1. ALUMNADO QUE NON TEÑA QUE FACER RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS: 

 

• Media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Para realizar esta media é preciso ter como mínimo un tres (3) na avaliación e para superar o curso é preciso obter mínimo un cinco (5) na media aritmética. 

• Adicionalmente valorarase a entrega das tarefas de ampliación e repaso, feitas durante o terceiro trimestre nos seguintes termos.Engadirase á media aritmética obtida segundo o procedemento anterior,  ata un punto 

adicional cando se cumpran as seguintes condicións:  

→ 0 puntos para aquel alumnado que non entregou ningunha tarefa. 

→ 0,25 puntos para aquel alumnado que entregou  o 25 %  das tarefas solicitadas. 

→ 0,50 puntos para aquel alumnado que entregou o 50 % das tarefas solicitadas. 

→ 0,75 puntos para aquel alumnado que entregou o 75 % das tarefas solicitadas. 

→ 1 punto para aquel alumnado que entregou o 100 % das tarefas  solicitadas. 

• Procederase ó redondeo da nota final do xeito habitual sempre que a media aritmética sexa igual ou superior a cinco puntos (5). 

 

2. ALUMNADO QUE TEÑA QUE FACER RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS: 

• Aquel alumnado que teña unha nota inferior a un tres (3) nalgunha das avaliacións ou que tendo unha nota superior non consiga unha media aritmética das avaliacións igual ou superior a cinco (5) puntos terá que facer 

unha proba de recuperación da avaliación. 

• Unha vez feita a recuperación, se cumpre cos requisitos do punto 1 procederase do xeito indicado nel para o cálculo da nota final.  

• No caso de non superar o curso o alumnado terá que presentarse á proba extraordinaria de setembro que consistirá nunha proba escrita (ou telemática se as condicións non permiten a realización da proba escrita) dos 

contidos explicados na primeira e segunda avaliación. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Nutrición e dieta 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

� RA8 - Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes 

que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas 

� CA1.3 Utilizáronse as TIC como medio de procura de información Proba escrita 

� CA8.1 Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación Proba escrita 

� CA8.2 Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde Proba escrita 

� CA8.3 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico 

no coidado do corpo humano 
Táboa de indicadores de observación 

� CA8.4 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias 

para o mantemento da saúde e as que poden conducir á enfermidade 
Proba escrita 

� CA8.5 Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do 

contorno 
Proba escrita 

� CA8.6 Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse 

nun diagrama establecendo comparacións e conclusións 
Proba escrita 

� CA8.7 Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede as 

propiedades dos alimentos 
Táboa de indicadores para produtos 
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Nº Unidade didáctica 

2 Proceso de nutrición: O aparello dixestivo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
� RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou 

os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 

organismo 

� CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo 

humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente 
Proba escrita 

� CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáron-

se as súas asociacións 
Proba escrita 

� CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función 

das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio 
Proba escrita 

� CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 

aparellos e sistemas 

Táboa de indicadores de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Mesturas e disolucións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

� RA2 - Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como 

recursos necesarios para a realización das actividades prácticas 

� CA2.1 Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar. Táboa de indicadores para produtos 

� CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laborato-

rio 
Táboa de indicadores para produtos 

� CA2.3 Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técni-

cas experimentais que se vaian realizar 
Táboa de indicadores para produtos 

� RA3. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 

presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas unida-

des fundamentais en unidades de sistema métrico decimal. 

� CA3.6 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 

homoxéneos e heteroxéneos Proba escrita 
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� RA4. Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de 

mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea. 

� CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestu-

ra 
Proba escrita 

� CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compos-

tos. 
Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

12 Números naturais. Sistema decimal 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
� RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando 

os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa 
Proba escrita 

� CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 

algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática) 
Proba escrita 

� CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

13 Divisibilidade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  � RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 

algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática) 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

14 Números enteiros 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  
� RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 

algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática) 

Proba escrita 

� CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

15 Potencias e raíces 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  � RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 

propiedades 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

16 Fraccións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x 

 

� RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 50 

� mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática) 

Proba escrita 

� CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática Proba escrita 

� CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalida-

de 

Proba escrita 

 



 

 

Páxina 13 de 14 

 

Nº Unidade didáctica 

17 Números decimais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X � RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes 

ou moi pequenos e operar con eles 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

18 Proporcionalidade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
� RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática Proba escrita 

� CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalida-

de 

Proba escrita 

� CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 

magnitudes directamente e inversamente proporcionais 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

19 Porcentaxes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X � RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

23 Facendo números coas TIC 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X � RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

� CA1.3 Utilizáronse as TIC como medio de procura de información Táboa de indicadores para produtos 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Contémplase un exame de recuperación para o alumnado que non supere a avaliación. Neste exame de recuperación só será preciso examinarse da materia correspondente á proba escrita suspensa. Se a cualificación obtida neste 

exame é superior a 3 e permite acadar unha media de 5 coa nota da parte aprobada considerarase a avaliación aprobada. De non ser posible a realización dun exame por cuestións relacionadas co estado de alarma, o alumnado 

levará a cabo a recuperación a través de traballos de recuperación ou probas telemáticas, relacionados cos contidos que non teña superado na avaliación. 

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

O alumnado que teña que presentarse á avaliación extraordinaria terá que facer unha  ou varias probas escritas (ou de carácter telemático se as circunstancias non permiten a proba presencial) de todo o módulo profesional. Esta 

proba escrita (ou telemática) estará deseñada para avaliar os contidos mínimos definidos nesta programación.  

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

No caso de aqueles estudantes nos que se detecten dificultades específicas para acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo individualizadas. De xeito análogo, no caso de aqueles 

estudantes que demostren un dominio claro dos obxectivos fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación en aquelas partes nas que sexa axeitado facelo. 

 

 



Programacion didáctica do módulo: OPERACIONES BÁSICAS DE MADEIRA E DERIVADOS 
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2ª 
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ón 
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3ª 
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ón 
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s 
míni
mos 
esixib
les  

Nec
esit
a 
refo
rzo 
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o 
vind
eiro 
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METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 
EMPREGADO 

 NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ampliación 
contidos. 
Recuperación, 
repaso e reforzo.  

Medidas de 
atención á 
diversisade. 
Medidas de 
reforzo educativo 
para o alumnado 
que non responda 
globalmente aos 
objxetivos 
programados 

Alumnado que 
superou a 
primeira e 
segunda 
avaliación 

Alumnado coa 1ª 
e ou 2ª avaliación 
non superada. 

Alumnado con 
módulos 
pendentes e PD 

SI       No hay 
contenidos 
nuevos.                  
Llamada de 
teléfono al 
alumnado para 
informarles de los 
posibles medios 
de comunicación 
y envio del 
material de 
trabajo por los 
canales a 
disposición del 
alumnado( aula 
virtual, wasap , 
correo 

Cada trabajo 
propuesto tendrá 
el control y el 
apoyo del 
profesor. También 
se indicarán los 
errores que los 
alumnos tendrán 
que corregir. En 
aquellos casos en 
los que el alumno 
no alcance los 
objetivos mínimos 
establecidos, se 
establecerán 
medidas de 
refuerzo. Estas 

Resolucion de 
cuestionarios y 
ejercicios 
entregados. 

Terase en conta os 
taballos realizados 
ata o momento do 
comezo do estado 
de alarma, os 
contidos e 
material impartido 
a partires desa 
data non formaran 
parte da avaliació, 
únicamente 
teranse enconta 
para subir nota aos 
alumnos que 
participen no seu 
desenvolvemento.  

Para os alumnos 
con avaliacións 
suspensas 
teraselles en 
conta todo os 
traballos que 
teñan entregados 
previo o estado 
de alarma e os 
correpondentes 
as actividades de 
reforzo durante 
este trimestre 
ademais dos 
exames que  se 
poidan realizar. 
Para estes casos 

Alumnado con PD 
ou pendente que 
non ten traballos 
previos; terase 
en conta as 
actividades e as 
probas 
desenvolvidas 
neste trimestre. 
Para estes casos 
se a situación 
sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou 

SI   SI   

SI       

SI       

SI   SI   

SI       

SI   SI   

SI       



SI   SI   electrónico, 
dependiendo de 
las posibilidades 
de conexión).Se 
envian propuestas 
de trabajo para 
repaso y para 
recuperación del 
alumnado con 
evaluaciones 
suspensas o PD. 

medidas 
consistirán en 
trabajos que 
puedan ser 
efectuados de 
forma autónoma 
por el alumnado, 
bajo supervisión y 
colaboración del 
profesor. 

se a situación 
sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou probas 
presenciais  

probas 
presenciais  

SI       

SI       

SI       

SI       

SI       Para configurar a 
nota farase da 
seguinte forma: 
alumnado coas 
avaliacions 
aprobadas farase 
media aritmética 
das mesmas e 
aplicarase un 
coeficiente 
mayorativo se 
entrega os 
traballos 
correspondentes 
de reforzo 
durante este 
trimestre 

Para avaliar estes 
contidos non 
superados 
previamente, a 
ponderación será 
a seguinte: A) 
traballos 
desenvolvidos 
antes e despois 
do estado de 
alarma 60% da 
nota , exames 
realizados neste 
trimestre 40%. 

Ponderando da 
seguinte 
maneira: 
traballos, 
boletins, fichas 
60%,; probas ou 
exames 40%. 
Para estes casos 
se existise a 
posibilidade de 
realizar exames 
ou probas 
presenciais o 
reparto de 
ponderación 
sería o 40% 
traballos 
presentados e o 

SI       

SI       

SI   SI   

SI   SI   

SI       

SI   SI   

SI       

SI       



SI       60 % ditas 
probas. 

SI       

SI       

SI       

SI       

SI       

SI       

SI   SI   

SI       

SI   SI   

NO     SI 

SI       

SI   SI   

SI       



SI   SI   

SI       

SI       

SI       

SI       

SI   SI   

SI   SI   

SI       

NO     SI 

SI       

SI   SI   

SI       

SI       

SI       



SI       

SI       

 



Programacion didáctica do módulo: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E MOBLE 

Imp
arti
do 
1ª e 
2ª 
aval
iaci
ón 

Imp
arti
do 
na 
3ª 
aval
iaci
ón 

Nova
s 
míni
mos 
esixib
les  

Nec
esit
a 
refo
rzo 
para 
o 
vind
eiro 
curs
o 

METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 
EMPREGADO 

 NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ampliación 
contidos. 
Recuperación, 
repaso e reforzo.  

Medidas de 
atención á 
diversisade. 
Medidas de 
reforzo educativo 
para o alumnado 
que non responda 
globalmente  

Alumnado que 
superou a 
primeira e 
segunda 
avaliación 

Alumnado coa 1ª 
e ou 2ª avaliación 
non superada. 

Alumnado con 
módulos 
pendentes e PD 

        No hay 
contenidos 
nuevos.    Llamada 
de teléfono al 
alumnado para 
informarles de los 
posibles medios 
de comunicación 
y envio del 
material de 
trabajo por los 
canales a 
disposición del 
alumnado( aula 
virtual, wasap , 
correo 
electrónico, 
dependiendo de 

Cada trabajo 
propuesto tendrá 
el control y el 
apoyo del 
profesor. También 
se indicarán los 
errores que los 
alumnos tendrán 
que corregir. En 
aquellos casos en 
los que el alumno 
no alcance los 
objetivos mínimos 
establecidos, se 
establecerán 
medidas de 
refuerzo. Estas 
medidas 

Resolucion de 
cuestionarios y 
ejercicios 
entregados. 

Terase en conta os 
taballos realizados 
ata o momento do 
comezo do estado 
de alarma, os 
contidos e 
material impartido 
a partires desa 
data non formaran 
parte da avaliació, 
únicamente 
teranse enconta 
para subir nota aos 
alumnos que 
participen no seu 
desenvolvemento.  

Para os alumnos 
con avaliacións 
suspensas 
teraselles en 
conta todo os 
traballos que 
teñan entregados 
previo o estado 
de alarma e os 
correpondentes 
as actividades de 
reforzo durante 
este trimestre 
ademais dos 
exames que  se 
poidan realizar. 
Para estes casos 
se a situación 

Alumnado con PD 
ou pendente que 
non ten traballos 
previos; terase 
en conta as 
actividades e as 
probas 
desenvolvidas 
neste trimestre. 
Para estes casos 
se a situación 
sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou 
probas 
presenciais  

SI   SI   

SI       

SI       

NO       

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   



NO     SI las posibilidades 
de conexión).Se 
envian propuestas 
de trabajo para 
repaso y para 
recuperación del 
alumnado con 
evaluaciones 
suspensas o PD. 

consistirán en 
trabajos que 
puedan ser 
efectuados de 
forma autónoma 
por el alumnado, 
bajo supervisión y 
colaboración del 
profesor. 

sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou probas 
presenciais  

NO     SI 

SI   SI   

SI       

SI       

SI       

SI       

SI       

        

SI   SI   Para configurar a 
nota farase da 
seguinte forma: 
alumnado coas 
avaliacions 
aprobadas farase 
media aritmética 
das mesmas e 
aplicarase un 

Para avaliar estes 
contidos non 
superados 
previamente, a 
ponderación será 
a seguinte: A) 
traballos 
desenvolvidos 
antes e despois 

Ponderando da 
seguinte 
maneira: 
traballos, 
boletins, fichas 
60%,; probas ou 
exames 40%. 
Para estes casos 
se existise a 

SI   SI   

SI       

SI       



NO   SI SI coeficiente 
mayorativo se 
entrega os 
traballos 
correspondentes 
de reforzo 
durante este 
trimestre 

do estado de 
alarma 60% da 
nota , exames 
realizados neste 
trimestre 40%. 

posibilidade de 
realizar exames 
ou probas 
presenciais o 
reparto de 
ponderación 
sería o 40% 
traballos 
presentados e o 
60 % ditas 
probas. 

NO     SI 

NO     SI 

SI       

SI       

SI       

SI       

SI       

        

SI       

NO     SI 

NO     SI 

NO     SI 



NO     SI 

NO     SI 

NO     SI 

NO       

NO       

NO       

NO       

NO       

 



Programacion didáctica do módulo: MATERIAIS E PRODUTOS TÉXTILES. 

Imp
arti
do 
1ª e 
2ª 
aval
iaci
ón 

Imp
arti
do 
na 
3ª 
aval
iaci
ón 

Nova
s 
míni
mos 
esixib
les  

Nec
esit
a 
refo
rzo 
para 
o 
vind
eiro 
curs
o 

METODOLOXÍA EMPREGADA INSTRUMENTO 
DE AVALIACIÓN 
EMPREGADO 

 NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ampliación 
contidos. 
Recuperación, 
repaso e reforzo.  

Medidas de 
atención á 
diversisade. 
Medidas de 
reforzo educativo 
para o alumnado 
que non responda 
globalmente aos 
objxetivos 
programados 

Alumnado que 
superou a 
primeira e 
segunda 
avaliación 

Alumnado coa 1ª 
e ou 2ª avaliación 
non superada. 

Alumnado con 
módulos 
pendentes e PD 

        No hay 
contenidos 
nuevos.   Llamada 
de teléfono al 
alumnado para 
informarles de los 
posibles medios 
de comunicación 
y envio del 
material de 
trabajo por los 
canales a 
disposición del 
alumnado( aula 
virtual, wasap , 
correo 
electrónico, 

Cada trabajo 
propuesto tendrá 
el control y el 
apoyo del 
profesor. También 
se indicarán los 
errores que los 
alumnos tendrán 
que corregir. En 
aquellos casos en 
los que el alumno 
no alcance los 
objetivos mínimos 
establecidos, se 
establecerán 
medidas de 
refuerzo. Estas 

Resolucion de 
cuestionarios y 
ejercicios 
entregados. 

Terase en conta os 
taballos realizados 
ata o momento do 
comezo do estado 
de alarma, os 
contidos e 
material impartido 
a partires desa 
data non formaran 
parte da avaliació, 
únicamente 
teranse enconta 
para subir nota aos 
alumnos que 
participen no seu 
desenvolvemento.  

Para os alumnos 
con avaliacións 
suspensas 
teraselles en 
conta todo os 
traballos que 
teñan entregados 
previo o estado 
de alarma e os 
correpondentes 
as actividades de 
reforzo durante 
este trimestre 
ademais dos 
exames que  se 
poidan realizar. 
Para estes casos 

Alumnado con PD 
ou pendente que 
non ten traballos 
previos; terase 
en conta as 
actividades e as 
probas 
desenvolvidas 
neste trimestre. 
Para estes casos 
se a situación 
sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou 

NO       

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   



NO       dependiendo de 
las posibilidades 
de conexión).Se 
envian propuestas 
de trabajo para 
repaso y para 
recuperación del 
alumnado con 
evaluaciones 
suspensas o PD. 

medidas 
consistirán en 
trabajos que 
puedan ser 
efectuados de 
forma autónoma 
por el alumnado, 
bajo supervisión y 
colaboración del 
profesor. 

se a situación 
sanitaria o 
permite, 
poderanse 
programar 
exames ou probas 
presenciais  

probas 
presenciais  

SI       

        

NO       Para configurar a 
nota farase da 
seguinte forma: 
alumnado coas 
avaliacions 
aprobadas farase 
media aritmética 
das mesmas e 
aplicarase un 
coeficiente 
mayorativo se 
entrega os 
traballos 
correspondentes 
de reforzo 
durante este 
trimestre 

Para avaliar estes 
contidos non 
superados 
previamente, a 
ponderación será 
a seguinte: A) 
traballos 
desenvolvidos 
antes e despois 
do estado de 
alarma 60% da 
nota , exames 
realizados neste 
trimestre 40%. 

Ponderando da 
seguinte 
maneira: 
traballos, 
boletins, fichas 
60%,; probas ou 
exames 40%. 
Para estes casos 
se existise a 
posibilidade de 
realizar exames 
ou probas 
presenciais o 
reparto de 
ponderación 
sería o 40% 
traballos 
presentados e o 
60 % ditas 
probas. 

NO       

SI   SI   

SI   SI   

SI   SI   

NO       

        

SI   SI   

SI       

SI       



SI   SI   

NO       

NO       

SI       

SI   SI   

SI       

        

NO     SI 

NO     SI 

NO       

NO       

NO       

NO     SI 



NO     SI 

NO       

NO       
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 Carpintaría e Moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3012 Comunicación e Sociedade II 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario   

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Claudio, Fernández Barreiros 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

11 WHERE DO YOU WORK? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X  ▪ Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

▪ Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

▪ Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

▪ Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

▪ Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e pequenas 
vacilacións. 

X  ▪ Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

▪ Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

▪ Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revi-
sión e corrección 
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Nº Unidade didáctica 

12 WORKING AND SHOPPING 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación  

X  ▪ Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

▪ Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

▪ Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X  ▪ Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

▪ Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

▪ Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revi-
sión e corrección 

 

Nº Unidade didáctica 

13 SAFETY AT WORK 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X  ▪ Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

▪ Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

▪ Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

▪ Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

▪ Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e peque-
nas vacilacións 
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Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X  ▪ Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

▪ Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

▪ Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revi-
sión e corrección 

 

Nº Unidade didáctica 

14 PAST MOMENTS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X  ▪ Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

▪ Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

▪ Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

▪ Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

▪ Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e peque-
nas vacilacións 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X  ▪ Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

▪ Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

▪ Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revi-
sión e corrección 
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Criterios e Instrumentos de avaliación. 

De cara á avaliación final terase en conta a realización dun “portfolio” con tódalas actividades de recuperación requiridas ó alumnado, que suporá o 100%  da cualifi-
cación final. Estas probas deberan estar ben realizadas, sen o uso de tradutores na escrita ou a lectura clara nas exposicións orais.  Do mesmo xeito, faranse probas 
telemáticas que poderán apoiar a cualificación final sempre que sexa en positivo. 
 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que non superou positivamente o módulo na fase ordinaria, seguirase un programa de traballo que reforzará os aspectos básicos da presente pro-
gramación. Deseñaranse actividades co fin de, a partir do arquivo da clase, que permitan reforzar aqueles aspectos do mesmo non superados, con especial mención á 
elaboración de traballos de produción (presentacións orais e escritas) e de comprensión (oral e escrita) e específicos de gramática e vocabulario básicos. Todo este 
traballo será presentado ó alumno e entregado mediante a Aula Virtual do IES de Melide e/ou mediante outras ferramentas TIC alleas ó IES xa utilizadas durante o 
curso. 
 

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

O alumnado con perda de avaliación continua será incorporado ó curso da Aula Virtual que estará dispoñible ata a data de avaliación extraordinaria. Este alumnado 
recibirá unha comunicación na conta de correo que facilitou ó centro nos seus datos de matrícula. 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Dado que se trata dun grupo reducido de alumnado (3), sen seren detectadas outras necesidades durante o curso, as estratexias de reforzo estarán centradas na 
atención individualizada deste tipo de alumnado, mediante a posibilidade de comunicación directa con eles por correo electrónico, aula virtual ou plataforma Webex, 
esta última nas mesmas horas que corresponderían ós seus períodos lectivos presenciais. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817  Ies de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01  Carpintaría e Moble 

Módulo profesional 

Código Nome 

 MP3005 Atención á clientela. 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario  Presencial   

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Juan Carlos Rodríguez Queijas 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

OS CRITERIOS DE AVALIACION RECOLLENSE NO APARTADO 6 PARA MÓDULOS NON SUPERADOS POR TRATARSE DO 2º CURSO DE FP BÁSICA E    
 DESENVOLVERSE NESTE TRIMESTRE AS FCTS 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

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

 

 

MINIMOS EXIXIBLES: 

Coñecer as técnicas de expresión oral a empregar ante un grupo ou nunha relación de comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as. 
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Coñecer as fórmulas básicas a empregar nunha  conversa, o léxico comercial e os nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a 
alguén que repita, etc.). 

Aprender a transmtir a información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara e precisa. 

Diferenciar entre información e publicidade. 

Saber como asesorar á clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan varias posibilidades, e informala das características e dos 
acabamentos previsibles de cada unha. 

Saber cubrir unha folla de reclamación. 

Coñecer os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas reclamacións. 

Valorar a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica  

 1 Atención á clientela  

1ª 
av
al. 

2ª 
aval

. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación  

▪  ▪  ▪ RA1 -  Atende posible clientela, 
recoñecendo as técnicas de 
comunicación  

▪ CA1.1 - Analizouse o comportamento da clientela posible  

 

Realizarase unha proba 
telemática por medio da au-
la virtual o 15 de xuño. Os 
alumnos deberán acadar 5 
puntos para recuperar os 
módulos suspensos de 1ª 
e/ou 2ª avaliación. 

 

▪  ▪  ▪ CA1.3 - Obtívose a información necesaria da posible clientela  

 

 

▪  ▪  ▪   CA1.4 - Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes 
apropiadas ao desenvolvemento desta  

▪ CA1.5 - Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os 
nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que 
repita, etc.)  

▪  

▪  

▪  ▪  ▪   CA1.6 - Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico 
comercial axeitado  

▪  

▪  ▪  ▪   CA1.7 - Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación ▪  

CA1.4 - Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e act itudes apropiadas ao desenvolvemento desta si
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de comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as  

▪  ▪  ▪ CA1.8 - Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, 
demostrando cordialidade e amabilidade no trato  

▪  

▪  ▪  ▪ CA1.9 - Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura 
clara e precisa  

▪  

Nº  Unidade didáctica   

  2 Venda de produtos e servizos   

1ª 
av
al. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación  

▪  ▪  ▪ RA2 -  Comunica á posible 
clientela as posibilidades do 
servizo e xustifícaas desde o 
punto de vista técnico  

▪   CA2.1 - Analizouse a tipoloxía de público  ▪ Realizarase unha proba telemá-
tica por medio da aula virtual o 
15 de xuño. Os alumnos debe-
rán acadar 5 puntos para recu-
perar os módulos suspensos de 
1ª e/ou 2ª avaliación. 

▪  

▪  ▪  ▪ CA2.2 - Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral  ▪  

▪  ▪  ▪   CA2.3 - Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial  ▪  

▪  ▪  ▪   CA2.4 - Diferenciouse entre información e publicidade  ▪  

▪  ▪  ▪   CA2.5 - Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público  ▪  

▪  ▪  ▪   CA2.6 - Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente 
das calidades esperables  

▪  

▪  ▪  ▪   CA2.7 - Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan 
varias posibilidades, e informouse das características e dos acabamentos previsibles 
de cada unha  

▪  

▪  ▪  ▪ CA2.8 - Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida  ▪  

 

Nº  Unidade didáctica  
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  3 Información á clientela  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪  ▪  ▪ RA3 -  Informa a probable 
clientela do servizo realizado e 
xustifica as operacións 
executadas  

▪   CA3.1 - Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos 
realizados nos artigos  

▪ Realizarase unha proba telemáti-
ca por medio da aula virtual o 15 
de xuño. Os alumnos deberán 
acadar 5 puntos para recuperar 
os módulos suspensos de 1ª e/ou 
2ª avaliación. 

▪  ▪  ▪   CA3.2 - Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra 
levar a cabo nos artigos entregados e os tempos previstos para iso  

▪  ▪  ▪   CA3.3 - Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto  

▪  ▪  ▪   CA3.4 - Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso 
contrario, tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións  

▪  ▪  ▪   CA3.5 - Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe 
corporal, elementos clave na atención á clientela  

▪  ▪  ▪ CA3.6 - Mantívose sempre o respecto cara á clientela  

▪  ▪  ▪   CA3.7 - Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo  

▪  ▪  ▪   CA3.8 - Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas  

Nº  Unidade didáctica  

  4 Iniciativa emprendedora na atención á clientela   

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪  ▪  ▪ RA4 -  Recoñece as capacidades 
asociadas á iniciativa 
emprendedora, identificando os 
requisitos derivados do servizo de 

▪ CA4.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos 
e as actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela  

▪ Realizarase unha proba telemáti-
ca por medio da aula virtual o 15 
de xuño. Os alumnos deberán ▪  ▪  ▪ CA4.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
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atención á clientela  colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela  acadar 5 puntos para recuperar 
os módulos suspensos de 1ª e/ou 
2ª avaliación. 

▪  ▪  ▪   CA4.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada coa atención á clientela  

▪  ▪  ▪  

Nº  Unidade didáctica  

  5 Tratamento de reclamacións  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪  ▪  ▪ RA5 -  Atende reclamacións de 
posible clientela e recoñece o 
protocolo de actuación  

▪   CA5.1 - Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente 
corrixibles, expondo claramente os tempos e as condicións das operacións que 
cumpra realizar, así como o nivel de probabilidade de modificación esperable  

▪ Realizarase unha proba telemáti-
ca por medio da aula virtual o 15 
de xuño. Os alumnos deberán 
acadar 5 puntos para recuperar 
os módulos suspensos de 1ª e/ou 
2ª avaliación. 

▪  ▪  ▪ CA5.2 - Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación 
coas reclamacións  

▪  ▪  ▪ CA5.3 - Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias 
para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso  

▪  ▪  ▪   CA5.4 - Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización 
dunha reclamación  

▪  ▪  ▪   CA5.5 - Cubriuse unha folla de reclamación  

▪  ▪  ▪ CA5.6 - Compartiuse información co equipo de traballo  
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 Envio de actividades de repaso ó alumnado por medio da aula virtual semanalmente, os traballos cos criterios de cualificación enviaranse o domingo a última hora 
da tarde e os alumnos terán que entregalos antes das 14,15 h. do venres da semana seguinte. O método de e/ou medio de comunicación/apoio ós alumnos para aclarar 
dúbidas farase por medio do correo electrónico.   

 
 

 

 

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

Realizarase unha proba teórica o dia 15 de xuño por medio da aula virtual. A proba de coñecementos constará dunha serie de preguntas con puntuación e tempo 
de realizacion asignada na mesma proba. 

 
 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Minimización  dos minimos previstos na programacion e envio de preguntas semanalmente sobre os contidos teóricos entregados tamén semanalmente 
para que o alumno poida autoavaliar o seu nivel de coñecementos  e capacidades de cara á realización da proba de xuño. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 Carpintaría e moble 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3019 Ciencias Aplicadas II 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial 2º FP Básica 

Docente 

Nome e apelidos 

Vanessa Sesto Varela 

 

 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

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

A suspensión das clases presenciais desde o 16 de marzo por mor da crise do covid-19 impediu que a segunda proba escrita do módulo fose realizada. Deste xeito, para a cualificación 
final da segunda avaliación terase en conta a única proba escrita realizada polo alumnado de xeito presencial, que será ponderada cun peso do 70%. Para o 30% restante da cualifica-
ción terase en conta a actitude e o traballo realizado polo alumnado de xeito presencial na aula, así como a entrega de tarefas de repaso e reforzo das aprendizaxes anteriores en tem-
po e forma durante o período de confinamento. A avaliación considerarase aprobada cando o alumnado acade unha nota mínima de 5. 

 

Os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva son: 

• Distinguir entre magnitudes fundamentais e derivadas e coñecer as unidades do Sistema Internacional nas que se expresan as principais magnitudes. 

• Realizar cambios de unidades empregando factores de conversión e as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos coa unidade fundamental. 

• Coñecer os factores de contaminación no planeta e identificar estratexias para o mantemento do ambiente. 

• Describir algúns dos recursos naturais empregados polo ser humano e a súa explotación, xestión e eliminación. 

• Coñecer as magnitudes básicas na electricidade e saber aplicar a lei de Ohm. Distinguir entre circuítos en serie e en paralelo. 

• Montar circuítos eléctricos sinxelos. 

• Coñecer cales son os efectos das forzas nos corpos. 

• Distinguir tipos sinxelos de reaccións químicas. 

• Resolver ecuacións sinxelas. 

• Calcular áreas e volumes de polígonos e figuras xeométricas. 

• Interpretar datos estatísticos e resolver problemas cotiás mediante cálculos de probabilidade sinxelos. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O ser humano e a ciencia 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

▪ RA2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa 

análise contrastada e aplicando as fases do método científico. 

▪ CA2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou 
indirectas compiladas por distintos medios. 

Lista de cotexo 

▪ CA2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diver-
sa índole para refutar ou non a súa hipótese. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

2 Axentes xeolóxicos 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA8. Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumen-

tando as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisa-
xe. 

▪ CA8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o 
relevo. 

Lista de cotexo 

▪ CA8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas conse-
cuencias no relevo. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

3 A contaminación do planeta 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA9. Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando 

as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos. 

▪ CA9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os princi-
pais axentes que a causan. 

Lista de cotexo 

▪ CA9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias 
inmediatas e futuras, e como sería posible evitala. 

Lista de cotexo 



 

 

Páxina 4 de 11 

 

▪ CA9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes 
que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución. 

Lista de cotexo 

▪ CA9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de 
ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e 
as poboacións 

Lista de cotexo 

 

X 
▪ RA10. Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación 

entre o seu efecto no ambiente e o seu tratamento de depuración. 

▪ CA10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia 
da vida no planeta. 

Lista de cotexo 

▪ CA10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso 
responsable desta. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

4 O ser humano e o seu medio ambiente 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA7. Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, 

e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación. 

▪ CA7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear. Lista de cotexo 

▪ CA7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de 
catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nuclea-
res. 

Lista de cotexo 

 

X 
▪ RA1. Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as 

liñas básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións 
para a súa mellora e a súa conservación. 

▪ CA11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable. Lista de cotexo 

▪ CA11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvol-
vemento sustentable 

Lista de cotexo 

▪ CA11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do am-
biente. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

5 O traballo no laboratorio 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X  ▪ RA5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario 
para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as mag-
nitudes implicadas. 

▪ CA5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, 
densidade, temperatura, etc.). Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

6 A electricidade 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
▪ RA13. Identifica os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización da 

enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu consumo, describindo os 
cambios producidos e as magnitudes e valores característicos. 

▪ CA13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en 
conta no consumo de electricidade na vida cotiá. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéron-
se liñas de mellora neles. 

Lista de cotexo 

▪ CA13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica 
desde a súa xénese á persoa usuaria. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

7 Montaxe de circuítos básicos 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

▪ RA14. Identifica os compoñentes básicos de circuítos eléctricos sinxelos, 
realizando medidas e determinando os valores das magnitudes que os 
caracterizan. 

▪ CA14.1 Identificáronse os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos 
existentes na vida cotiá. 

Lista de cotexo 

▪ CA14.4 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos sinxelos interpretando as 
situacións sobre estes. 

Lista de cotexo 

▪ CA14.5 Describíronse e exemplificáronse as variacións producidas nas asociacións 
serie, paralelo e mixtas. 

Lista de cotexo 

▪ CA14.6 Calculáronse magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de 
consumo. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

8 Reaccións químicas 
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1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

▪ RA6. Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos 
biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá 
e describindo os cambios que se producen. 

▪ CA6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e 
da industria. 

Lista de cotexo 

▪ CA6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas. Lista de cotexo 

▪ CA6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a 
intervención da enerxía nela. 

Lista de cotexo 

▪ CA6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica). 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

9 A forza e o movemento 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA12. Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos 

efectos producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou 
ao repouso dos obxectos e as magnitudes postas en xogo. 

▪ CA12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da 
súa celeridade. 

Lista de cotexo 

▪ CA12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a 
aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual. 

Lista de cotexo 

▪ CA12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con acele-
ración constante. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a 
relación entre forzas e movementos. 

Lista de cotexo 

▪ CA12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá. Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

10 Polinomios 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ▪ CA1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios. Lista de cotexo/ Proba telemática 
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ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utili-
dade da linguaxe alxébrica. 

▪ CA1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica. Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica 
para representar situacións formuladas na vida real. 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

11 Ecuacións e sistemas 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de 

ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utili-
dade da linguaxe alxébrica. 

▪ CA1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo 
alxébrico e gráfico. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento median-
te ecuacións e sistemas. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos. Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

12 Representación de funcións 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA4 - Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros 

significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elemen-
tais e os principais valores estatísticos. 

▪ CA4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións 
asociadas a situacións reais. Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

13 Funcións elementais 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

X 
▪ RA4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros 

significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elemen-
tais e os principais valores estatísticos. 

▪ CA4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas. Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións 
asociadas a situacións reais. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 
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Nº Unidade didáctica 

14 Figuras planas 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

▪ RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas pre-
sentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as 
técnicas necesarias. 

▪ CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis 
sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e 
asignáronse as unidades correctas. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

15 Semellanza 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 ▪ RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas pre-
sentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as 
técnicas necesarias. 

▪ CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis 
sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico. Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

16 Corpos xeométricos 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

▪ RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas pre-
sentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as 
técnicas necesarias. 

▪ CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis 
sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e 
asignáronse as unidades correctas. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

17 Probabilidade 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X 

 

▪ RA4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros 
significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elemen-
tais e os principais valores estatísticos. 

▪ CA4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacio-
nadas co azar e coa estatística. 

Lista de cotexo 

▪ CA4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade. Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade 
sinxelos. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

Nº Unidade didáctica 

18 Estatística 

1ª aval. 2ª aval. Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 
▪ RA4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros 

significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elemen-
tais e os principais valores estatísticos. 

▪ CA4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos. Lista de cotexo/ Proba telemática 

▪ CA4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de 
centralización e de dispersión. 

Lista de cotexo/ Proba telemática 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Entre a segunda avaliación e a avaliación final de módulos do segundo curso da Formación Profesional Básica, o alumnado que teña o módulo pendente disporá dun período que se 
destinará á realización de actividades de recuperación. Estas actividades consistirán na entrega en tempo e forma dun boletín de exercicios e a realización dunha proba telemática 
acerca das partes non superadas. Ambos instrumentos de avaliación serán deseñados para avaliar os contidos mínimos recollidos nesta adaptación da programación e que foron traba-
llados na aula ata o 12 de marzo de 2020. A nota final de recuperación calcularase como: 60% proba telemática + 40% boletín.  

O alumnado que non teña superado o módulo na avaliación final de módulos gozará doutro período de recuperación extraordinario ao longo do terceiro trimestre do curso ata a se-
sión de avaliación final de ciclo. Durante este período as actividades de recuperación consistirán na entrega en tempo e forma de boletíns de exercicios que permitan de xeito obxecti-
vo avaliar os contidos mínimos recollidos nesta adaptación da programación. O módulo considerarase superado cando o alumnado acade unha cualificación mínima de 5 nos boletíns 
de recuperación. 

Ante a imposibilidade de certificar que as probas telemáticas ou boletíns de recuperación sexan realizados polo propio alumno/a, a nota obtida na recuperación non será en ningún 
caso superior a 5. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua pode superar o módulo a través das actividades de recuperación, repaso e reforzo que se están a realizar co resto do alumnado 
con avaliación negativa no módulo durante o terceiro trimestre. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas para acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo 
individualizadas. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 Carpintaría e Moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3012 Comunicación e Sociedade II 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario   

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Claudio Fernández Barreiros 

Francisco Veiga García 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica 

2 AS ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escri-
ta en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 
contextos, aplicando á composición autónoma de textos de progre-
siva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de 
xeito estruturado 

 Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a inten-
ción do autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histó-
rico, sociocultural e literario 

 Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo 
a intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario 

 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa 
resolución 

 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinter-
pretación de contidos 

 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo 
posibles usos discriminatorios 

 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, 
revisando e reformulando as conclusións obtidas 

 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final 
resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo 

 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título 

 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar a comunica-
ción escrita 

 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público desti-
natario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade 

 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos sim-
bólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos 
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Nº Unidade didáctica 

3 A LITERATURA GALEGA E ESPAÑOLA DOS SÉCULOS XIX, XX E XXI 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a inten-
ción do autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histó-
rico, sociocultural e literario 

 Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo 
a intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario 

 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias 

 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos sim-
bólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos 

 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua castelá, recollendo 
de forma analítica a información correspondente 

 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu 
contexto e utilizando instrumentos pautados 

 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias 

 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos sim-
bólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos 

 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua galega, recollendo 
de forma analítica a información correspondente 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 O EMPREGO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escri-
ta en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 
contextos, aplicando á composición autónoma de textos de progre-
siva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de 
xeito estruturado 

 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa adecuación para 
o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade 

 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinter-
pretación de contidos 

 Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo os usos e os 
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niveis da lingua, e pautas de elaboración 

 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final 
resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo 

 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título 

 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar a comunica-
ción escrita 

 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público desti-
natario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 A CONSTRUCIÓN DOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a 
cimentaron, situándoas no tempo e no espazo 

 Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado español e do 
territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación actual 

 Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo democrático, 
desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes 

 Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do contorno, xul-
gando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para acomodar a actitude aos 
dereitos e ás obrigas que diso se derivan 
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Nº Unidade didáctica 

6 A ESTRUTURA ECONÓMICA E A SÚA EVOLUCIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a 
cimentaron, situándoas no tempo e no espazo 

 Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das transformacións eco-
nómicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e os sistemas organizativos da actividade 
produtiva 

 Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e a española, 
analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, utilizan-
do gráficas e fontes directas seleccionadas 

 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións causais e con-
secutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais 

 Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus principios e as súas 
institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas políticas nacionais dos países membros da 
Unión Europea 

 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as súas trans-
formacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e tecnolóxicos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 AS RELACIÓNS INTERNACIONAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 

 Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa situación no mun-
do de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá 

 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento das principais institucións 
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momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais 

 Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo democrático, 
desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes 

 

 

Nº Unidade didáctica 

8 A ARTE CONTEMPORÁNEA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a 
cimentaron, situándoas no tempo e no espazo 

 Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a española, e a súa evolución 
ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde estética 

 

Nº Unidade didáctica 

9 A ESPAÑA E A GALICIA ACTUAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a  Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a 
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partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

cimentaron, situándoas no tempo e no espazo 

 Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e a española, 
analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, utilizan-
do gráficas e fontes directas seleccionadas 

 Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado español e do 
territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación actual 

 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do seu desen-
volvemento 

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A REALIDADE ACTUAL DA TERRA DE MELIDE 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X X  Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos bá-
sicos da súa organización social, política e económica en distintos 
momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos 

 Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos devanditos principios 

 

 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a 
cimentaron, situándoas no tempo e no espazo 

 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do seu desen-
volvemento 

 Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do contorno, xul-
gando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións apropiadas para acomodar a actitude aos 
dereitos e ás obrigas que diso se derivan 
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Nº Unidade didáctica 

11 WHERE DO YOU WORK? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X   Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e peque-
nas vacilacións. 

X   Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de 
revisión e corrección 

 

 

Nº Unidade didáctica 

12 WORKING AND SHOPPING 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación  

X   Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 

 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 
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presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X   Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de 
revisión e corrección 

 

 

Nº Unidade didáctica 

13 SAFETY AT WORK 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X   Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e peque-
nas vacilacións 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X   Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 
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 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de 
revisión e corrección 

 

Nº Unidade didáctica 

14 PAST MOMENTS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

X   Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relati-
vas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos 
persoal, público e profesional 

 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensa-
xes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións 
sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e concreto 

 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e 
os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional 

 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e peque-
nas vacilacións 

Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o 
discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos 

X   Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 
público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición 

 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes princi-
pais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira 

 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións 

 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de 
revisión e corrección 

 

Criterios e Instrumentos de avaliación. 

Unidades 1 a 10. De cara á avaliación final terase en conta a realización dun “portfolio” con tódalas actividades de recuperación requiridas ó alumnado, que suporá o 
100%  da cualificación final. Estas probas deberán estar ben realizadas, tanto no referido ó seu contido como no que fai referencia á súa presentación e corrección 
gramatical. 
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Unidades 11 a 14. De cara á avaliación final terase en conta a realización dun “portfolio” con tódalas actividades de recuperación requiridas ó alumnado, que suporá o 
100%  da cualificación final. Estas probas deberan estar ben realizadas, sen o uso de tradutores na escrita ou a lectura clara nas exposicións orais.  Do mesmo xeito, 
faranse probas telemáticas que poderán apoiar a cualificación final sempre que sexa en positivo. 
 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que non superou positivamente o módulo na fase ordinaria, seguirase un programa de traballo que reforzará os aspectos básicos da presente pro-
gramación. Deseñaranse actividades co fin de, a partir do arquivo da clase, que permitan reforzar aqueles aspectos do mesmo non superados, con especial mención á 
elaboración de traballos de produción (presentacións orais e escritas) e de comprensión (oral e escrita) e específicos de gramática e vocabulario básicos. Todo este 
traballo será presentado ó alumno e entregado mediante a Aula Virtual do IES de Melide e/ou mediante outras ferramentas TIC alleas ó IES xa utilizadas durante o 
curso. 
 

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

O alumnado con perda de avaliación continua será incorporado ó curso da Aula Virtual que estará dispoñible ata a data de avaliación extraordinaria. Este alumnado 
recibirá unha comunicación na conta de correo que facilitou ó centro nos seus datos de matrícula. 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Dado que se trata dun grupo reducido de alumnado (3), sen seren detectadas outras necesidades durante o curso, as estratexias de reforzo estarán centradas na 
atención individualizada deste tipo de alumnado, mediante a posibilidade de comunicación directa con el por correo electrónico, aula virtual ou plataforma Webex, 
esta última nas mesmas horas que corresponderían ós seus períodos lectivos presenciais. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817  IES DE MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 CARPINTERIA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3076.  Acabamentos básicos da madeira.  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL ORDINARIO PRESENCIAL  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ  QUEIJAS 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

OS CRITERIOS DE AVALIACION RECOLLENSE NO APARTADO 6 PARA MÓDULOS NON SUPERADOS POR TRATARSE DO 2º CURSO DE FP BÁSICA E    
 DESENVOLVERSE NESTE TRIMESTRE AS FCTS 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

Coñecer as características e poñer a punto os equipamentos e máquinas de lixadura e pulidura. 

Elixir o tamaño, tipo e grao de abrasivo en función da fase do traballo e tipo de superficie e produto que se vaia aplicar. 

Preparar bases, superficies e soportes conforme as especificación recibidas para o seu posterior acabado. 

Masillar antes de efectuar a lixadura. 

Limpar a superficie polos medios convintes antes de aplicar o acabamento comprobando que non queden manchas,   raiaduras, nin produtos incompatibles cos produtos de acabamento que se vaian aplicar. 

Realizar os lixados na dirección adecuada en función do soporte evitando que queden marcas do mecanizado e raias producidas por unha mala lixadura. 

Realizar a preparar os produtos de tintado, fondeado e acabado en función da superficie que se vaia tratar e conforme os parámetros e niveis de calidade exixidos. 

Coñecer as características, procedementos de preparado e usos básicos dos produtos.  

Coñecer as características e poñer a punto os equipamentos de aplicación de acabados con pistola. 
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Regular as pistolas en función do produto a aplicar, características do soporte e resultado estético buscado. 

Coñecer os métodos de aplicación de produtos máis habituais e efectuar a aplicación  mediante as operacións manuais e o manexo destro dos utensilios e dos medios de xeito que se obteña o resultado esperado. 

Coñecer os equipamentos de protección individual. 

Coñecer e aplicar as normas e medidas de prevención de riscos laboráis explicadas. 

Demostrar predisposición cara á aprendizaxe. 

Realizar as tarefas de orde e a limpeza en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se estableza. 

Limpar os equipamentos e os accesorios logo de finalizada a tarefa, e deixalos en condicións óptimas para a súa utilización posterior. 

Manter e deixar a área de traballo en condicións de orde, limpeza e seguridade. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 UD1 - Máquinas, equipamentos, produtos e ferramentas para o acabado de produtos de carpintería e moble. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x 
 RA1 -  Prepara as superficies (lixadura, limpeza e aca-

bamento), tendo en conta a relación entre estas opera-

cións e a calidade do proceso de acabamento  

RA2 -  Prepara produtos de acabamento e xustifica as 

cantidades e as proporcións  

 

RA4 -  Seca produtos acabados e recoñece as condi-
cións ambientais e os parámetros de secado  

CA1.1 - Puxéronse a punto os equipamentos de lixadura e pulidura 
introducíndose os parámetros establecidos no plan de produción  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e os 
alumnos terán que en-
tregalos antes das 14,15 
h. do venres da semana 
seguinte. O método de 
e/ou medio de comuni-
cación/apoio ós alumnos 
para aclarar dúbidas fa-
rase por medio do co-

x x CA1.2 - Realizouse a elección do tamaño de abrasivo e do tipo de 
gran e das pastas de puír en función do tipo de superficie que cumpra 
preparar, así como do produto que se vaia aplicar e do acabamento esta-
blecido  

 

x x CA1.9 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe  

 

x x CA1.7 - Puxéronse en marcha os equipamentos de extracción e depu-
ración de aire que garantan as condicións ambientais e de seguridade 
adecuadas  

 

x x CA2.3 - Reguláronse as máquinas de acordo cos parámetros estable-
cidos segundo as características do soporte e o material que se vaia utili-
zar  
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 rreo electrónico.   

 
 x CA2.4 - Recoñecéronse os produtos de acabamento a través da in-

formación recollida nas etiquetas dos envases  

 

 x CA2.6 - Describíronse as operacións de mestura, de preparación dos 
produtos e de aplicación en forma e proporción establecidas  

 

 x CA2.7 - Realizouse a preparación da mestura en función da superficie 
que se vaia tratar e do parasito que cumpra combater, tendo en conta a 
ficha técnica e de seguridade do produto  

 

 x CA4.1 - Diferenciáronse os procedementos de secado en relación cos 
tipos de acabamentos aplicados  

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

 UD2 - Prevención de riscos nas operacións de acabamento. Epis. Medidas preventivas. Fichas de seguridade dos produtos.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x x 
RA1 -  Prepara as superficies (lixadura, limpeza e aca-

bamento), tendo en conta a relación entre estas opera-

cións e a calidade do proceso de acabamento  

RA2 -  Prepara produtos de acabamento e xustifica as 

cantidades e as proporcións  

RA3 -  Realiza as operacións básicas de acabamentos 

na madeira e derivados, en relación coas características 

do produto final  

RA4 -  Seca produtos acabados e recoñece as condicións ambientais e os paráme-
tros de secado  

CA2.5 - Interpretouse a simboloxía de se-
guridade dos produtos de acabamento  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e os 
alumnos terán que en-
tregalos antes das 14,15 
h. do venres da semana 
seguinte. O método de 
e/ou medio de comuni-
cación/apoio ós alumnos 
para aclarar dúbidas fa-
rase por medio do co-
rreo electrónico.   

 

 x 
CA2.9 - Aplicáronse as medidas de seguri-

dade e ambientais requiridas  

 

 x 
CA2.10 - Efectuáronse todas as operacións 

necesarias de limpeza, renovación e pureza 
de aire, etc., e conseguiuse unha atmosfera 
de traballo limpa de elementos contaminan-
tes do acabamento  

 

x x 
CA2.11 - Valorouse a orde e a limpeza co-

mo factor de prevención de riscos  

 

x x 
CA2.12 - Demostrouse predisposición cara 

á aprendizaxe  

 

x x 
CA3.9 - Limpáronse os equipamentos e os 

accesorios logo de finalizada a tarefa, e dei-
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xáronse en condicións óptimas para a súa 
utilización posterior  

 

x x 
CA4.8 - Utilizáronse correctamente os 

equipamentos de protección individual  

 

 x 
CA2.5 - Interpretouse a simboloxía de se-

guridade dos produtos de acabamento  

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

 UD3 - Preparación de bases e soportes.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x 
▪ RA1 -  Prepara as superficies (lixadura, limpeza e 

acabamento), tendo en conta a relación entre estas 
CA1.3 - Realizouse a lixadura na dirección 

adecuada en función do soporte, do gran do 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
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operacións e a calidade do proceso de acabamento  

▪ RA2 -  Prepara produtos de acabamento e xustifica 
as cantidades e as proporcións  

abrasivo e da presión necesaria para conse-
guir o acabamento requirido evitando que 
queden marcas do mecanizado e raias pro-
ducidas por unha mala lixadura  

 

postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e os 
alumnos terán que en-
tregalos antes das 14,15 
h. do venres da semana 
seguinte. O método de 
e/ou medio de comuni-
cación/apoio ós alumnos 
para aclarar dúbidas fa-
rase por medio do co-
rreo electrónico.   

 

x x 
CA1.4 - Masillouse antes de efectuar a li-

xadura e verificouse o correcto funciona-
mento do sistema de extracción de aire  

 

x x 
CA1.9 - Demostrouse predisposición cara á 

aprendizaxe  

 

 x 
CA2.4 - Recoñecéronse os produtos de 

acabamento a través da información recolli-
da nas etiquetas dos envases  
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Nº Unidade didáctica 

 UD4 - Aplicación de produtos de acabamento.  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x 
▪ RA2 -  Prepara produtos de acabamento e xustifica 

as cantidades e as proporcións  

▪ RA3 -  Realiza as operacións básicas de acabamentos 

na madeira e derivados, en relación coas característi-

cas do produto final  

▪ RA4 -  Seca produtos acabados e recoñece as condi-
cións ambientais e os parámetros de secado  

CA2.2 - Inspeccionouse visualmente ou 
mediante viscosímetro a fluidez do produto 
e, en caso necesario, engadíronse produtos 
ou disolventes para facilitar a aplicación 

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e os 
alumnos terán que en-
tregalos antes das 14,15 
h. do venres da semana 
seguinte. O método de 
e/ou medio de comuni-
cación/apoio ós alumnos 

 x 
CA2.3 - Reguláronse as máquinas de acor-

do cos parámetros establecidos segundo as 
características do soporte e o material que se 
vaia utilizar  

 

 x 
CA2.4 - Recoñecéronse os produtos de 

acabamento a través da información recolli-
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da nas etiquetas dos envases  

 

para aclarar dúbidas fa-
rase por medio do co-
rreo electrónico.   

                                          x 
CA2.7 - Realizouse a preparación da mes-

tura en función da superficie que se vaia tra-
tar e do parasito que cumpra combater, ten-
do en conta a ficha técnica e de seguridade 
do produto  

 

 x 
CA3.1 - Escolléronse os medios manuais 

(brochas, utensilios adecuados, roletes, etc.) 
en función do traballo que se vaia realizar  

 

 x 
CA3.2 - Situáronse correctamente o apli-

cador e as pezas para o seu acabamento, pa-
ra conseguir o máximo aproveitamento do 
material e aumentar a calidade da aplicación  

 

 x 
CA3.3 - Efectuouse a aplicación do produ-

to de acabamento mediante as operacións 
manuais e o manexo destro dos utensilios e 
dos medios, de xeito que se obteña o resul-
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tado esperado  

 

 x 
CA3.5 - Axustáronse os parámetros de 

presión e caudal no acabamento con pistolas 
tras un control visual da aplicación  

 

 

x x 
CA3.7 - Efectuouse o control de calidade 

ao longo de todo o proceso de aplicación, 
segundo os criterios establecidos  

x x 
CA4.10 - Demostrouse predisposición cara 

á aprendizaxe  

 

 x 
CA4.11 - Realizáronse as tarefas en cola-

boración e traballando en equipo, nos casos 
en que así se estableza  
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 Envio de actividades de recuperación (4 supostos prácticos) ó alumnado por correo electrónico e recollida pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos enviaranse o domingo a última hora da tarde e os alumnos terán que entregalos antes das 14,15 h. do venres 
da semana seguinte. O  medio de comunicación/apoio ós alumnos para aclarar dúbidas farase por medio do correo electrónico.   

Puntos que debe conter o traballo (copiarase e pegarase cada un dos puntos  recollidos a continuación e detallaranse tódolos  
aspectos que se piden en cada un): 

1. Realizar a descrición detallada das fases de traballo (pasos e operacións a realizar en cada unha ordenadas de principio a fin como 
sigue): 

1.   

2.   

3.   

4.   

   . 

   . 

  

Realizar  a descrición detallada : 

2. Das máquinas, ferramentas manuais e útiles ou accesorios que se utilizan en cada paso ou operación, tipos, graos, etc. (na prepara-
ción da base e nas fases de aplicación de acabados) . 

3. Das operacións previas a aplicación do  acabado a realizar sobre o soporte ou base de acabado, descrición clara de cómo se fai e 
aspectos que se deben ter en conta . 
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4.  Dos defectos que hai que corrixir na base, produtos e métodos de traballo empregados para a correción de defectos na prepara-
ción da base.  

5.  Das precaucións a ter no uso de máquinas e ferramentas para non producir novos desperfectos. 

6. Dos produtos e métodos empregados na preparación e reparación dos defectos da base. 

7. Das máquinas e elementos de preparacion de produtos empregados na cabina de vernizado, pasos a realizar para aplicar un produ-
to con pistola. Comprobacións previas, control da viscosidade, posta a punto da pistola e explicación de como inflúen as  regula-
cións dos axustes da pistola no acabado. 

8.  Do proceso de aplicación en cabina, por onde se empeza no moble  e porqué, regulacións da cabina de vernizado, defectos e des-
perfectos habituais na aplicación de acabados e corrección dos mesmos . 

9.  Do proceso de preparación dos produtos empregados no acabado do moble: cales son, tipos, en que fase se usan e como se pre-
paran. 

10. Dos principais riscos e medidas de seguridade (1 preventivas, 2 medidas de seguridade e 3 epis) das fases/operacións do proceso de 
preparación da base e do proceso de acabado en cabina. 

 

O alumno entregará o traballo en formato word ou odt na aula virtual (na parte superior da plataforma). 

Para a cualificación final dos traballos farase unha media ponderada dos mesmos e dicir,  cada un dos 4 traballos vale 10 puntos e 
correspondelle un 25 %  do total da nota. A nota mínima para aprobar o módulo será de 20 puntos. 

Se algún traballo non se entrega cualificarase como 0 (CERO) co cal soo contarán  na nota final da avaliación o resto dos traballos 
entregados sumando a puntuación correspondente de cada un deles. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

O alumnado deberá facer uha proba telemática sobre supostos prácticos relacionados cos resultados de aprendizaxe e obxectivos do curso en concreto relacionads cos minimos exixibles recollidos no apartado anteiror (5) e acadar 
5 puntos para aprobar o módulo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

NA AULA VIRTUAL PONSE A DISPOSICION DOS ALUMNOS  RECURSOS AUDIOVISUAIS E CUESTIONARIOS DE AUTOAVALIACIÓN PARA SABER EN TODO MOMENTO CAL É O SEU NIVEL DE COÑECEMENTOS. 

ASIMESMO TEÑEN A SÚA DISPOSICION O CORREO ELECTRÓNICO COMO CANLE DE COMUNICACIÓN PARA RESOLVER DÚBIDAS. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817  Ies de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 Carpinteria e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

 MP3078  Tapizado de mobles.  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial  a 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEIJAS 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

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

 

Coñecer os principais tipos de mobles, materiais, ferramentas e técnicas básicas de tapizado. 

Tomar medidas do moble ou da parte do moble que se vaia tapizar. 

Calcular anchuras e lonxitudes. 

Marcar, cortar e coser pezas de tapizado e elementos de recheo según as medidas e criterios de calidade especificados. 

Confeccionar fundas ou pezas de tapizaría según as medidas e criterios de calidade especificados.  

Tapizar mobles según características, medidas e criterios de calidade especificados. 

Demostrar predisposición cara á aprendizaxe. 

Realizar as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se estableza 

Detectar defectos ou problemas no tapizado e de ser posible corrixilos in situ  

Executar as  operacións de ensamblaxe, aplicando técnicas e métodos explicados para cada tipo de unión  

Coñecer e aplicar as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas. 

Coñecer os equipamentos de protección individual e identificar e empregar os  medios, dispositivos e equipamentos de seguridade asociados á manipulación de máquinas e  ferramentas. 

Manter e deixar a área de traballo en condicións de orde, limpeza e seguridade. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 UD1 - Elaboración de orzamentos e facturas de tapizado de mobles  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x 
▪ RA1 -  Elabora orzamentos e facturas de tapizado de 

mobles, e xustifícaos en función do material empregado e da 
dificultade asociada ao proceso  

CA1.2 - Recoñecéronse os materiais necesarios para tapizar  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e 
os alumnos terán que 
entregalos antes das 
14,15 h. do venres da 
semana seguinte. O mé-
todo de e/ou medio de 
comunicación/apoio ós 
alumnos para aclarar 
dúbidas farase por me-

 x CA1.4 - Calculouse a cantidade de material, de funxibles e ou 
desperdicios  

 

x x CA1.6 - Sinaláronse as dificultades asociadas  

 

x x CA1.11 - Valorouse a orde e a limpeza como factor de pre-
vención de riscos  

 

x x CA1.12 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe  

 

x x CA1.13 - Realizáronse as tarefas en colaboración e traballan-
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do en equipo, nos casos en que así se estableza  

 

dio do correo electróni-
co.   

 

 

Nº Unidade didáctica 

 UD2 - Medidas de prevención de riscos laborais e ambientais en tapizado.  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x ▪ RA2 -  Prepara máquinas, equipamentos e ferramentas para o tapizado de 
mobles, tendo en conta a relación das variables seleccionadas coas 
características do produto que se vaia obter NON RA3 -  Obtén as pezas que 
compoñen o tapizado dos mobles, trazando patróns e aplicando técnicas de 
confección NON RA5 -  Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 
emprendedora, identificando os requisitos derivados dos labores de tapizado 
de mobles  

CA2.8 - Mantívose a área de traballo en condicións de orde, 
limpeza e seguridade  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e 
os alumnos terán que 
entregalos antes das 
14,15 h. do venres da 
semana seguinte. O mé-
todo de e/ou medio de 
comunicación/apoio ós 

x x CA2.9 - Identificáronse os medios e os equipamentos de se-
guridade asociados á manipulación das máquinas e as ferramen-
tas  

 

x x CA3.1 - Analizáronse os procesos de tapizado de diferentes 
modelos de mobles  

 

x x CA3.12 - Aplicáronse as medidas de prevención de riscos la-
borais e ambientais requiridas  
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x x CA3.13 - Valorouse a orde e a limpeza como factor de pre-
vención de riscos  

 

alumnos para aclarar 
dúbidas farase por me-
dio do correo electróni-
co.   

x x CA5.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada cos labores de tapizado de mobles  

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

 UD3 - Máquinas, equipamentos e ferramentas para o tapizado de mobles  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x 
▪ RA2 -  Prepara máquinas, equipamentos e ferramentas para 

o tapizado de mobles, tendo en conta a relación das 
variables seleccionadas coas características do produto que 
se vaia obter  

CA2.1 - Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as 
ferramentas en función das súas prestacións no proceso de tapi-
zado  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e 
os alumnos terán que 

x x CA2.2 - Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe 
asociadas a cambio de utensilios  

 

x x CA2.4 - Levouse a cabo o axuste e o reaxuste dos equipamen-
tos, os accesorios e as ferramentas en función da operación e do 
material que se vaia empregar  
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 entregalos antes das 
14,15 h. do venres da 
semana seguinte. O mé-
todo de e/ou medio de 
comunicación/apoio ós 
alumnos para aclarar 
dúbidas farase por me-
dio do correo electróni-
co.   

x x CA2.7 - Determináronse os elementos funxibles dos equipa-
mentos e ensaiouse a súa montaxe e a súa desmontaxe 

 

x x CA2.9 - Identificáronse os medios e os equipamentos de se-
guridade asociados á manipulación das máquinas e as ferramen-
tas  

 

x x CA2.10 - Aplicáronse as medidas de prevención de riscos la-
borais e ambientais requiridas  

 

x x CA2.11 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe  
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Nº Unidade didáctica 

 UD4 - Tapizado de pezas e mobles.  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 -  Elabora orzamentos e facturas de tapizado de mobles, e xustifícaos en 
función do material empregado e da dificultade asociada ao proceso NON 
RA2 -  Prepara máquinas, equipamentos e ferramentas para o tapizado de 
mobles, tendo en conta a relación das variables seleccionadas coas 
características do produto que se vaia obter NON RA3 -  Obtén as pezas que 
compoñen o tapizado dos mobles, trazando patróns e aplicando técnicas de 
confección NON RA4 -  Tapiza mobles, identificando e aplicando os 
procedementos de montaxe NON RA5 -  Recoñece as capacidades asociadas 
á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados dos labores 
de tapizado de mobles  

CA1.1 - Tomáronse medidas do moble ou da parte do moble 
que se vaia tapizar  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e 
os alumnos terán que 
entregalos antes das 
14,15 h. do venres da 
semana seguinte. O mé-
todo de e/ou medio de 
comunicación/apoio ós 
alumnos para aclarar 
dúbidas farase por me-
dio do correo electróni-
co.   

 x CA1.3 - Calculáronse anchuras e lonxitudes  

 

 x CA2.2 - Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas 
a cambio de utensilios  

x x CA2.9 - Identificáronse os medios e os equipamentos de seguridade 
asociados á manipulación das máquinas e as ferramentas  

 x CA3.1 - Analizáronse os procesos de tapizado de diferentes 
modelos de mobles  

 

 x CA3.5 - Describíronse os procedementos de preparación de 
materiais (tecido exterior, entreforro, recheos, forros, etc.), con-
trolando os parámetros implicados para evitar desviacións (tex-
tura, cor, debuxo, etc.)  
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  CA4.2 - Describiuse o comportamento de espumas e guatas 
de diferentes tipos  

 

x x CA4.5 - Distribuíuse o material de recheo (espuma, crin e 
guata) axustándoo á estrutura e á forma do modelo  

 

x x CA4.7 - Fixáronse as pezas correspondentes a cada zona (ta-
pizado exterior, interior, entreforro e forro)  

 

x x CA4.9 - Detectáronse defectos ou problemas no tapizado e, 
de ser posible, corrixíronse in situ  

 

x x CA4.12 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe  

 

x x CA5.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da 
creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no 
éxito nos labores de tapizado de mobles  
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Nº Unidade didáctica 

 UD5 - Patronaxe e costura de pezas e conxuntos.  

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 -  Prepara máquinas, equipamentos e ferramentas para o tapizado de 
mobles, tendo en conta a relación das variables seleccionadas coas 
características do produto que se vaia obter NON RA3 -  Obtén as pezas que 
compoñen o tapizado dos mobles, trazando patróns e aplicando técnicas de 
confección NON RA4 -  Tapiza mobles, identificando e aplicando os 
procedementos de montaxe  

CA2.1 - Identificáronse e clasificáronse os equipamentos e as 
ferramentas en función das súas prestacións no proceso de tapi-
zado  

 

 Envio de actividades 
de recuperación (4 su-
postos prácticos) ó 
alumnado por correo 
electrónico e recollida 
pola aula virtual sema-
nalmente, os traballos 
enviaranse o domingo a 
última hora da tarde e 
os alumnos terán que 
entregalos antes das 
14,15 h. do venres da 
semana seguinte. O mé-
todo de e/ou medio de 
comunicación/apoio ós 

x x CA2.8 - Mantívose a área de traballo en condicións de orde, 
limpeza e seguridade  

 

 x CA3.8 - Executáronse as operacións de corte sen deformación 
dos perfís das pezas e co sentido do fío e dirección adecuados  

 

 x CA3.10 - Realizáronse operacións de acabamentos interme-
dios e finais, seguindo criterios de seguridade e estética  
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x x CA3.14 - Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe  

 

alumnos para aclarar 
dúbidas farase por me-
dio do correo electróni-
co.   x x CA4.10 - Aplicáronse as medidas de prevención de riscos la-

borais e ambientais requiridas  

 

x x CA4.11 - Deixouse a área limpa e ordenada despois finalizar o 
tapizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Describir os procesos de tapizado de 4 traballos realizados no 1º trimestre: 

Os supostos prácticos entregaranse semanalmente por medio do correo electrónico e deberán ser entregados polos alumnos o 
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venres seguinte antes das 14,15 h. (horrio nornal de clase) por medio da aula virtual. 

Puntos que debe conter cada un dos traballos: 

 

1. Realizar a descrición detallada das fases de traballo (pasos e operacións a realizar en cada unha ordenadas de principio a fin da 
forma seguinte): 

1.   

2.   

3.   

4.   

   . 

   . 

   . 

2. Realizar  a descrición detallada das máquinas, ferramentas e útiles ou accesorios que se utilizan en cada paso ou operación. 

3. Describir detalladamente as operacións previas a realizar sobre o soporte ou base do tapizado. 

4. Realizar  a descrición detallada dos produtos que se empregan no proceso de tapizado e métodos de aplicación. 

5. Realizar  a descrición detallada das medidas dos elementos do tapizado, cómo se fixan e que aspectos hai que ter en conta para 
que o traballo cumpla cos criterios de calidade explicados no taller. 

6. Cubrir a lista de despece adxunta especificando tódolos materiais empregados, nome, tipo ou clase de produto, cantidade, medi-
das e superficie dos mesmos. 

7. Facer un croquis explicativo do soporte e o método de fixación da espuma no que aparezan o debuxo en planta dos materiais e as 
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súas medidas  acotadas, tal e como se fixo nos traballos de  taller. 

8. Detallar os principais riscos e medidas de seguridade das fases/operacións do proceso de tapizado. 

 

Os traballos entregaranse en formato word ou odt no apartado correspondente na parte superior da aula virtual.   

Os 8 apartados arriba recollidos serán puntuados cunha nota de 1,25 puntos cada un. 

Para a cualificación final de tódolos traballos  entregados (4) farase unha media ponderada dos mesmos e dicir  cada traballo vale 
un 25 % por cento da nota final e 10 puntos, se algún traballo non se entrega cualificarase como cero e restarase o porcentaxe co-
rrespondente na nota final da avaliación.  

A suma das notas dos catro traballos deberá ser igual ou superior a 20 para aprobar o módulo. 

 
 

 

 

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

O alumnado deberá facer uha proba telemática sobre supostos prácticos relacionados cos resultados de aprendizaxe e obxectivos do curso en concreto relacionados cos minimos exixibles recollidos no apartado anteiror (5) e 
acadar 5 puntos para aprobar o módulo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

NA AULA VIRTUAL PONSE A DISPOSICION DOS ALUMNOS  RECURSOS AUDIOVISUAIS E CUESTIONARIOS DE AUTOAVALIACIÓN PARA SABER EN TODO MOMENTO CAL É O SEU NIVEL DE COÑECEMENTOS. 

ASIMESMO TEÑEN A SÚA DISPOSICION O CORREO ELECTRÓNICO COMO CANLE DE COMUNICACIÓN PARA RESOLVER DÚBIDAS. 
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817  IES DE MELIDE 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBMAM01 CARPINTERIA E MOBLE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL ORDINARIO PRESENCIAL  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEIJAS 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. 
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Introdución e contextualización 

A Contorna profesional onde os alumnos poderán exercen a súa actividade está formado por pequenas empresas en Melide e concellos límitrofes e 
medianas e grandes empresas en concellos da comunidade e alleas  dedicadas á fabricación e á instalación de elementos de carpintaría e moble, 
así como á aplicación de produtos de acabamento e tapizado de mobles en xeral. 

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables asociadas a este módulo son os seguintes: 

•  Acabador/ora de mobles de madeira. 

•  Acoitelador/ora e vernizador/ora de parqué. 

•  Vernizador/ora e lacador/ora de artesanía de madeira. 

•  Vernizador/ora e lacador/ora de mobles de madeira. 

•  Operador/ora de tren de acabamento de mobles. 

As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencias para a aprendizaxe permanente do título profesional básico en Carpintaría e 
Moble referidas ó módulo de acabamentos básicos da madeira ecoas que se relaciona a prexente actividade son: 

k) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos 
proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais. 

l) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas para 
a saúde humana. 

m) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o 
equilibrio do ambiente. 

n) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional 
mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación. 

o) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance, 
utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá. 

r) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas 
formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.  

s) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e 
efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á 
calidade do traballo realizado. 

u) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais, 
laborais e ambientais. 

v) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional. 

w) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional. 

x) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando 
activamente na vida económica, social e cultural. 

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

Realizar un proxecto de deseño e planificación dunha cociña. 

 

 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

Medición e toma de medidas. 

Debuxo dos planos da cociña. 

Definición de solucións funcionais, técnicas e estéticas. 

Elaboración de listas de materiais. 

Elaboración de planos en 3D por medio de aplicacións informáticas  de deseño. 

Tarefas de investigacion de produtos e materiais 

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 
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Toma de medida da cociña do seu domicilio. 

Paso 1. Realización do croquis no que aparezan reflexadas as medidas tomadas no paso anterior. 

Paso 2. Recoller no croquis a seguinte información: 

• vigas e columnas. • as fiestras e as portas e caixas de persianas marcos incluídos. Apuntar a súa altura e o espazo que ocupan ao abrirse e 
sentido de apertura. • radiadores • caldeira ou quentador. • tubo de extracción da campana se sae polo teito,  chaves de paso de auga e gas, • 
enchufes e puntos de luz, • desagües • reixas de ventilación • radiadores • caldeira ou quentador. • vigas e columnas. • tubo de extracción da 
campana se sae pola parede • portas e fiestras marcos incluídos. Apuntar a súa altura, o espazo que ocupan ao abrir e sentido de apertura.  

 MEDIR OS MÓDULOS E FACER O PLANO EN PLANTA COAS MEDIDAS ACOTADAS (según explicacións recibidas) O plano en planta terá que 
facerse baseandose no plano inicial (croquis) feito en planta e retificando as medidas que poideran estar mal comentadas nas videoconferencias a 
cada alumno. Os módulos deberán debuxarse igualmente tal e como se explicou  e tomando se é necesario como referencia os exemplos do 
arquivo "INTRODUCCION PROXECTO COCIÑAS.pdf". Tterán que aparecer recollidas as medidas de ANCHO E FONDO dos módulos altos e 
baixos e dos elementos como campana, módulo de nevera, forno, fregadeiro etc. e  calquer outro moble ou equipo que forme parte da cociña. 
Tamén se debuxará o zocalo ou rodapé, copetes, cornisas, tomas de corrente e os elementos xa explicados e recollidos nos pasos 1 e 2. 

  

MEDIR OS MÓDULOS E FACER O PLANO EN ALZADO COAS MEDIDAS ACOTADAS (según explicacións recibidas) tomando como base o 
plano inicial (croquis) en alzado e as medidas recollidas nel debuxarase o novo plano realizando as melloras e corrixindo os erros explicados nas 
videoconferencias. Deberán aparecer as medidas do ALTO E ANCHO dos módulos altos e baixos e dos elementos como campana, módulo de 
nevera, forno, fregadeiro etc. e  calquer outro moble ou equipo que forme parte da cociña. Tamén se debuxará o zocalo ou rodapé, copetes, 
cornisas, tomas de corrente e os elementos xa explicados e recollidos nos pasos 1 e 2. 

Hai que ter en conta que nesta fase do proxecto temos que ter claro que as medidas están ben anotadas, sen fallos e non nos falta ningún dato nin 
elemento da cociña importante por ter recollido, debuxado e acotado no plano, xa que entramos na fase de deseño en 3d e se temos fallos teremos 
que : volver a repasar e medir ata localizar o erro ou fallos que teñamos no plano e  suporá unha perda de tempo que ó final traduciriase nuha 
perda de diñeiro porque habería que volver a casa do cliente e perder horas nas que poderiamos estar fabricando, deseñando etc. 

Elaboración da listas de materiais da cociña: 

Pezas de taboleiro, ferraxes, complementos e electrodomesticos (nº de pezas, nome da peza, tipo de material, largo, ancho e grosor) 

 

Elaboración dos planos en 3D da cociña por medio de aplicacións informáticas  de deseño. 

Realizar tarefas de investigacion de produtos e materiais 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

Videoconferencias diarias   cos alumnos do proxecto as 11,00 h. de duración mínima de  unha hora. 

Correo eléctronico  

Videoconferncia titorías venres as 12,30 h. Via Webex. 

Prazo e formato de entrega das actividades  

As entregas dos traballos faranse semanalmente. A entrega final de todolos traballos do proxecto será o 15 de xuño. 

Queda a criterio do alumno enviar as tarefas diariamente, en días alternativos ou na semana para a cal estivo progaramada a actividade/traballo. 

 

 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

 

Minimos esixibles: 

Realizar: 

Medir tomar as medidas da cociña do seu domicilio familiar. 

Realizar o croquis no que aparezan reflexadas as medidas tomadas no paso anterior 

Debuxar os planos én planta e alzado con todolos elementos da cociña. 

Definir as solucións funcionais, técnicas e estéticas. 

Elaborar as listas de materiais. 

Elaborar os planos en 3D por medio de aplicacións informáticas  de deseño. 
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Nota: Mirar “Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar polo alumnado” 

 

As actividades do proxecto cualificaranse conforme os seguintes criterios 
 

• Entrega dos traballos solicitados. 

◦ Croquis 

◦ Planos en alzado e planta 

◦ Planos en 3D 

◦ Lista de mateirais. 

◦ Tarefas de investigacion de produtos e materiais 
Non entregar algún dos traballos anteriores restará 2 puntos na  nota do proxecto. 

• Exactitude das medidas dos croquis. 

• Limpeza no debuxo e presentación dos croquis. 

• Concordancia das medidas do croquis, plano e plano 3d co tamaño real ou a escala dos elementos representados. 

• Exactitude dos datos cuantitativos e cualitativos recollidos na lista de materiais. 

Criterios de cualificación: 
VALORACIÓN 2 a 1,6 puntos 1,5 a 1 puntos 1 a 0,5 puntos 0,6 a 0,4 puntos 0,3 a 0,1 puntos 

Erros de calcu-

lo 
Sen erros ou 1 

erro leve 
2 ou 3 erros le-

ves ou 1 impor-

tante 

4 ou 5erros leves 

ou/e 2 importantes 
 Máis de 5 leves 

ou/e máis de 2 

importantes 

Repetidos erros 

leves e impor-

tantes 

Datos represen-

tados 
Todos e exactos 

ou 1 ausencia 

leve 

2 ou 3 ausencias 

ou inexactitudes 

leve 1 importan-

te 

4 ou 5 ausencias 

ou/e inexactitudes 

leves ou/e 2 impor-

tantes 

Máis de 5 ausen-

cias ou/e varias 

inexactitudes 

ou/e máis de 2 

importantes 

Repetidas ausen-

cias e inexacti-

tudes 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 Técnico en carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0540 Operacións básicas de carpintaría 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial 1ºCMM 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

José Fernández Jiménez 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1                                                                                                                                        Prevención e seguridade no mecanizado manual. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de pro-
tección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as me-
didas e os equipamentos para os previr 

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.2. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado manual. 

 CA7.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA7.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 

         SI 

 
         SI                                                               

 

         SI 

 

         SI 

         SI  

          SI 

 
          SI      

          SI 

          SI 

 

          SI 

       SI 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
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Nº Unidade didáctica 

6                                                                                                                                         Mecanizado por serrado, arrinque de labras,fresado e tradeado. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en 
carpintaría. 

 CA1.2.1 Relacionáronse as máquinas convencionais de serrado cos 
procesos de serrado. 

 CA1.2.2 Relacionáronse as máquinas cepilladoras cos procesos de 
mecanizado por arrinque de labras. 

 CA1.2.3 Relacionáronse as máquinas fresadoras cos procesos de 
fresado. 

 CA1.2.4 Relacionáronse as máquinas tradeadoras cos procesos de 
tradeado. 

 CA1.3.1 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas de serrado 
e describiuse a súa función. 

 CA1.3.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas cepillado-
ras e describiuse a súa función. 

 CA1.3.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas fresadoras 
e describiuse a súa función. 

 CA1.3.4 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas tradeado-
ras e describiuse a súa función. 

 CA1.4.1 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
serrado. 

 CA1.4.2 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
cepillado. 

 CA1.4.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
fresado. 

 CA1.4.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
tradeado. 

 CA1.5.1 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o serrado. 

 
SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 
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 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.5.2 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o cepillado. 

 CA1.5.3 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o fresado. 

 CA1.5.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o tradeado. 

 CA1.6.1 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, proteccións, topes, etc.) para o serrado. 

 CA1.6.2 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (mesas, proteccións, topes, etc.) para o cepillado 

 CA1.6.3 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, alimentador, proteccións, topes, etc.) pa-
ra o fresado. 

 CA1.6.4 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, proteccións, topes, etc.)para o tradeado. 

 CA1.7.1 Axustáronse os parámetros das serras en función das carac-
terísticas do serrado. 

 CA1.7.2 Axustáronse os parámetros das cepilladoras e regordadoras 
en función das características do cepillado e regordado. 

 CA1.7.3 Axustáronse os parámetros das fresadoras e tupís en fun-
ción das características do fresado. 

 CA1.7.4 Axustáronse os parámetros das tradeadoras en función das 
características do tradeado. 

 CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina. 
 CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características 

técnicas especificadas. 
 CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de 

referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado. 
 CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou 

no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da 
súa forma (empenamento, alombamento, tensións internas, etc.) 

 
SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 
 
 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 
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 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación 
incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina. 

 CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do 
taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados 
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tama-
ño, rotura de utensilios, etc.) 

 CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsa-
bilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, heli-
coidais, etc.). 

 CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en 
función do tipo de mecanizado realizado. 

 CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, 
suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.). 

 CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña 
durante o proceso. 

 CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

NON 
 
 

NON 
 
 

SI 
 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

NON 
 

SI 

NON 
 
 

NON 
 
 

NON 
 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 

 

 RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais 
aplicando procedementos establecidos. 

 CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas convencionais 

 CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na 
maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; 
purga de circuítos de aire comprimido, etc.). 

 CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
 CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coite-

las, serras, etc. 
 CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións 

de mantemento. 
 CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento reali-

zados. 
 CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 

NON 
 
 

NON 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

NON 
NON 

 
NON 

NON 
 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
NON 

 
NON 
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 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. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e me-
dios de transporte. 

 CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 

 CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos 
de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das 
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra 
empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.). 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

 CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de segurida-
de. 

 CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados. 
 CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 

 
SI 
 
 

SI 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
             SI 

NON 

 
NON 

 
 

NON 
 

NON 
 
 
 

NON 
 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
NON 
NON 
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Nº Unidade didáctica 

7  Elaboración dun conxunto sinxelo de carpintaría mecanizando con maquinaria convencional. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas con-
vencionais e axusta os seus elementos. 

 CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e mon-
taxe. 

 CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas 
da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.). 

 CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e 
das unións (ensamblaxes e empalmes). 

 CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias 
para a composición. 

 CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe 
(curvaxe e descuadramento, etc.). 

 CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación 
básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.). 

 CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes 
cumpran as marxes de tolerancia admisibles. 

 CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, 
etc. 

 CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axus-
tes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación 
de ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.). 

 CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo. 
 CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distin-

tas fases do proceso de ensamblaxe. 
 CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 

 
SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

SI 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 
NON 

 
NON 
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 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. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e me-
dios de transporte. 

 CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 

 CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos 
de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das 
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra 
empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.). 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

 CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de segurida-
de. 

 CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados. 
 CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 

 
SI 
 

SI 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
SI 

NON 
 

 
NON 

 
NON 

 
 

NON 
 
 
 

NON 
 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
 

NON 
NON 
NON 
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Nº Unidade didáctica 

8          Elaboración de pezas de carpintaría 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.1 Identificáronse as máquinas convencionais empregadas en 
carpintaría. 

 CA1.2.1 Relacionáronse as máquinas convencionais de serrado cos 
procesos de serrado. 

 CA1.2.2 Relacionáronse as máquinas cepilladoras cos procesos de 
mecanizado por arrinque de labras. 

 CA1.2.3 Relacionáronse as máquinas fresadoras cos procesos de 
fresado. 

 CA1.2.4 Relacionáronse as máquinas tradeadoras cos procesos de 
tradeado. 

 CA1.3.1 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas de serrado 
e describiuse a súa función. 

 CA1.3.2 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas cepillado-
ras e describiuse a súa función. 

 CA1.3.3 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas fresadoras 
e describiuse a súa función. 

 CA1.3.4 Caracterizáronse os compoñentes das máquinas tradeado-
ras e describiuse a súa función. 

 CA1.4.1 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
serrado. 

 CA1.4.2 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
cepillado. 

 CA1.4.3 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
fresado. 

 CA1.4.4 Seleccionouse a maquinaria en función das operacións de 
tradeado. 

 
SI 
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 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.5.1 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o serrado. 

 CA1.5.2 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o cepillado. 

 CA1.5.3 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o fresado. 

 CA1.5.4 Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas máquinas 
e nos utensilios para o tradeado. 

 CA1.6.1 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, proteccións, topes, etc.)para o serrado. 

 CA1.6.2 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (mesas, proteccións, topes, etc.)para o cepillado. 

 CA1.6.3 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, alimentador, proteccións, topes,etc.)para 
o fresado. 

 CA1.6.4 Colocáronse e suxeitáronse os elementos e os utensilios de 
seguridade (carros, mesas, proteccións, topes, etc.)para o tradeado. 

 CA1.7.1 Axustáronse os parámetros das serras en función das carac-
terísticas do serrado. 

 CA1.7.2 Axustáronse os parámetros das cepilladoras e regordadoras 
en función das características do cepillado e regordado. 

 CA1.7.3 Axustáronse os parámetros das fresadoras e tupís en fun-
ción das características do fresado. 

 CA1.7.4 Axustáronse os parámetros das tradeadoras en función das 
características do tradeado. 

 CA1.8 Verificouse a posta a punto da máquina. 
 CA1.9 Comprobouse que a primeira peza cumpra as características 

técnicas especificadas 
 CA1.10 Consideráronse as características do material (caras de 

referencia, vea, entrada de peza, etc.) no proceso de mecanizado. 
 CA1.11 Colocouse correctamente a peza na mesa de mecanizado ou 

no carro móbil, tendo en conta posibles defectos e alteracións da 
súa forma (empenamento, alombamento,tensións internas, etc.). 
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 RA1 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de ma-
deira con máquinas convencionais. 

 CA1.12 Identificáronse os riscos que leva consigo unha colocación 
incorrecta da peza na zona de mecanizado da máquina. 

 CA1.13 Enumeráronse os perigos inherentes a cada máquina do 
taller, mesmo con todas as gardas e todos os elementos instalados 
(tamaño mínimo das pezas, proxección de partículas de gran tama-
ño, rotura de utensilios, etc.). 

 CA1.14 Adoptouse un comportamento e unha actitude de responsa-
bilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 CA1.15 Mecanizáronse pezas de xeometría diversa (curvadas, heli-
coidais, etc.). 

 CA1.16 Empregáronse os equipamentos de protección individual en 
función do tipo de mecanizado realizado. 

 CA1.17 Mecanizouse de acordo coas boas prácticas (ergonomía, 
suxeición, axuste, preparación e posta a punto, afiadura, etc.). 

 CA1.18 Comprobouse que a calidade do mecanizado se manteña 
durante o proceso. 

 CA1.19 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 
 CA1.20 Interpretáronse planos de conxuntos de carpintaría para 

mecanizado con maquinaria convencional. 
 CA1.21 Interpretouse a documentación técnica relativa a despeza-

mentos para a elaboración de conxuntos de carpintaría. 
 CA1.22 Estableceuse a secuencia de operacións de mecanizado e 

relacionouse cos distintos tipos de maquinaria. 
 CA1.23 Comprendéronse as características e composición dos 

conxuntos para a sua elaboración. 
 CA1.24 Realizouse o reparto e trazado de despezamentos con crite-

rios de aforro e selección de materiais. 
 CA1.25 Realizáronse os mecanizados para o despezamento apartir 

da documentación técnica. 
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 RA3 - Realiza o mantemento operativo de máquinas convencionais 
aplicando procedementos establecidos. 

 CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas convencionais. 

 CA3.2 Realizáronse as operacións de mantemento definidas na 
maquinaria convencional (tensamento de correas, cadeas e bandas; 
purga de circuítos de aire comprimido, etc.). 

 CA3.3 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
 CA3.4 Cambiáronse as ferramentas de corte non operativas: coite-

las, serras, etc. 
 CA3.5 Xerouse un histórico de incidencias de máquina e operacións 

de mantemento. 
 CA3.6 Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento reali-

zados. 
 CA3.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 
 CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 
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 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. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e me-
dios de transporte. 

 CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 

 CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos 
de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das 
máquinas e os equipamentos de protección individual que cumpra 
empregar (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.). 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que haxa que adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado. 

 CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de segurida-
de. 

 CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados. 
 CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 
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Nº Unidade didáctica 

9 Composición de conxuntos complexos de carpintaría 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Compón conxuntos de carpintaría mediante máquinas con-
vencionais e axusta os seus elementos. 

 CA2.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e mon-
taxe. 

 CA2.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas 
da montaxe (instrucións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.). 

 CA2.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e 
das unións (ensamblaxes e empalmes). 

 CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria necesarias 
para a composición. 

 CA2.5 Evitáronse deformacións durante a montaxe e a prensaxe 
(curvaxe e descuadramento, etc.). 

 CA2.6 Controláronse os parámetros técnicos de comprobación 
básicos (empenamento, escuadramento, diagonais, etc.). 

 CA2.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes 
cumpran as marxes de tolerancia admisibles. 

 CA2.8 Mantivéronse as superficies libres de graxas, adhesivos, po, 
etc. 

 CA2.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axus-
tes para que cumpra as especificacións establecidas (manipulación 
de ferraxes, cepillado, lixadura, enceramento, etc.). 

 CA2.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo. 
 CA2.11 Prestouse especial atención á seguridade durante as distin-

tas fases do proceso de ensamblaxe. 
 CA2.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA2.13 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 

establecidos. 
 CA2.14 Interpretouse a documentación técnica para a elaboración 

de conxuntos de carpintaría. 
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 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. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

 CA4.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 

 CA4.3 Relacionáronse coas operacións de mecanizado os elementos de 
seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas 
e os equipamentos de protección individual que cumpra empregar (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.). 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA4.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que haxa que adoptar na preparación e na execución das operacións de 
mecanizado. 

 CA4.6 Valorouse a orden e a limpeza das instalacións e os equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

 CA4.7 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
 CA4.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA4.9 Xestionáronse os residuos xerados. 
 CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 
 CA4.11 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos estableci-

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

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
Os mínimos esixibles se establecen sobre os criterios de avaliación asociados ás competencias mínimas e contidos imprescindibles, correspondentes à 1ª e 2ª avaliación. Éstes quedan definidos no apartado 6, a continuación. 
Os contidos impartidos ata que se interrumpiu o curso foron os das  UD2, UD3, UD4 e UD5 que integran a UF1 Fabricación manual de elementos de carpintaría. Ao ter que prescindir o 3º trimestre da impartición práctica que é a 
que corresponde fundamentalmente á UF2 Fabricación con máquinas convencionais en carpintaría, as actividades a desenvolver serán de repaso, reforzo e recuperación da 1ª e 2ª avaliacións e de ampliación relativas á UD1. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
3ª Avaliación: Media (1ª+2ª aval) + 1  ( nota media de traballos+proba)  
A nota mínima para acadar cualificación Aprobado será 5 
Avaliación final módulo: Media (1ª+2ª+3ªav.)+ 1 ( nota media traballo recuperación + proba)  A nota mínima para acadar Aprobado será 5 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Prevención e seguridade no mecanizado manual. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equi-
pamentos para os previr 

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.2. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
haxa que adoptar na preparación e na execución das operacións de mecaniza-
do manual. 

 CA7.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA7.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

 
“ 
 
“ 
 
“ 

                                         “ 
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Nº Unidade didáctica 

2 Mecanizado con ferramenta manual. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta docu-
mentación 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 fun-
ción do traballo que se vaia realizar. 

 CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspon-
dan coa documentación técnica. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

“ 
“ 
 
“ 

X   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. 

 CA4.6 - Obtivéronse as pezas coas características requiridas. 
 CA4.7. Comprobouse que as pezas resultantes manteñan as marxes de tole-

rancia admisibles. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc.LC (Proba práctica) 

 
“ 
“ 
 
“ 

X   RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os 
procedementos establecidos. 

 CA6.2. Identificáronse as operacións de mantemento operativo en ferramen-
tas manuais. 

 CA6.3. Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación de mantemento. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 

X   RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 
 

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.2. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e utensilios. 

 CA7.5. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
haxa que adoptar na preparación e na execución das operacións de mecaniza-
do manual. 

 CA7.8. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA7.10. Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
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Nº Unidade didáctica 

3 Realización de ensambles. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   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. 

 CA1.1.1 Identificáronse os principais tipos de ensambles utilizados en 
carpintaría. 

 CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e rela-
cionáronse as posibles solucións. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

X   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 re-
sultado que se desexe obter. 

 CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais estableci-
das na documentación gráfica. 

 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. 

 CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que 
se vaia realizar. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 
 
“ 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

X   RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta docu-
mentación 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 fun-
ción do traballo que se vaia realizar. 

 CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspon-
dan coa documentación técnica. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 
 
“ 

X   RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con 
ferramentas manuais. 

 CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en car-
pintaría 

 CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu 
manexo. 

 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 toleran-

cia admisibles. 
 CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas 

(ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.). 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
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X   RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os 
procedementos establecidos. 

 CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación demantemento. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

X   RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguri-
dade. 

 
Opc. LC (Proba práctica) 
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Nº Unidade didáctica 

4 Realización de empalmes e acoplamentos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  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. 

 CA1.1.1 Identificáronse os principais tipos de empalmes utilizados en 
carpintaría. 

 CA1.6 Estableceuse o procedemento de elaboración da ensamblaxe, e rela-
cionáronse as posibles solucións. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

X X  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 re-
sultado que se desexe obter. 

 CA2.1 Identificouse a madeira segundo as características principais estableci-
das na documentación gráfica. 

 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. 

 CA2.8 Identificáronse os riscos de manipulación en función do mecanizado que 
se vaia realizar. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 
 
“ 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

X X  RA3 - Realiza operacións de marcaxe e trazado, para o que interpreta docu-
mentación 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 fun-
ción do traballo que se vaia realizar. 

 CA3.5 Comprobouse que as medidas dos elementos marcados se correspon-
dan coa documentación técnica. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 
 
“ 

X X  RA4 - Elabora pezas de carpintaría mediante o mecanizado de madeira con 
ferramentas manuais. 

 CA4.1 Identificouse cada unha das ferramentas manuais empregadas en car-
pintaría 

 CA4.2 Relacionáronse as ferramentas manuais coas súas aplicacións e o seu 
manexo. 

 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 toleran-

cia admisibles. 
 CA4.10 Utilizáronse as ferramentas manuais de acordo coas boas prácticas 

(ergonomía, suxeición, axuste, preparación, posta a punto, afiadura, etc.). 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
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X X  RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os 
procedementos establecidos. 

 CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación demantemento. 

PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

X X  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 CA7.7 Operouse coas ferramentas manuais respectando as normas de seguri-
dade. 

 
Opc. LC (Proba práctica) 
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Nº Unidade didáctica 

5 Elaboración de conxuntos de carpintaría por mecanizado manual. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA5 - Compón conxuntos de carpintaría con ferramentas manuais e axusta os 
seus elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CA5.1 Estableceuse a secuencia das operacións de axuste e montaxe. 
 CA5.1.1 Manexáronse e interpretáronse planos de conxuntos de carpintaría 

elaborando listaxes de pezas para o mecanizado manual. 
 CA5.1.2 Analizáronse e comprendéronse as instruccións de fabricación e follas 

de ruta de mecanizado. 
 CA5.1.4 Elexíuse a posición e ubicación de pezas e realizóuse a marcaxe das 

unións e demais detalles a mecanizar 
 CA5.1.5 Mecanizáronse e axustáronse os elementos de unión das pezas e 

demais elementos morfolóxicos e funcionais respectando as medidas de segu-
ridade. 

 CA5.2 Colocáronse as pezas de acordo coas especificacións técnicas (instru-
cións, planos de conxunto, follas de ruta, etc.). 

 CA5.2.1 Manexáronse e interpretáronse planos de conxuntos de carpintaría 
para a correcta colocación de pezas 

 CA5.2.2 Analizáronse e comprendéronse as características dimensionais, 
formais e funcionais dos conxuntos e os sistema de unión das pezas. 

 CA5.3 Comprobáronse as dimensións e as tolerancias das pezas e das unións 
(ensamblaxes e empalmes). 

 CA5.3.1 Comprobáronse os axustes e parámetros dimensionais das pezas no 
conxunto como planitude, alabeo, ángulos etc. coa utilización de patróns 

 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 (empe-

namento, escuadramento, diagonais, etc.) 

 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 

 
“ 

Opc. LC (Proba práctica) 
 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
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 X   CA5.7 Comprobouse que os conxuntos e subconxuntos resultantes cumpran as 
marxes de tolerancia admisibles. 

 CA5.9 Comprobouse a calidade do conxunto e realizáronselle axustes para que 
cumpra as especificacións establecidas (manipulación de ferraxes, cepillado, 
lixadura, enceramento, etc.). 

 CA5.10 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo. 
 CA5.11 Prestouse especial atención á seguridade en cada fase do proceso de 

ensamblaxe. 
 CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

 X  RA6 - Realiza o mantemento operativo das ferramentas manuais mediante os 
procedementos establecidos. 

 
 

 CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais 
(afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.). 

 CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación de mantemento. 

 CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
 CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 

 X  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 CA6.1 Realizáronse as operacións de mantemento das ferramentas manuais 
(afiadura de formóns, gubias, coitelas de puír, etc.). 

 CA6.3 Elixiuse o equipamento de protección individual axeitado para cada 
operación de mantemento. 

 CA6.4 Mantívose a zona de traballo limpa e ordenada. 
 CA6.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti  
cas/presenciais).Opc. LC (Proba práctica) 
Opc. LC (Proba práctica) 
PE (Cuestionarios, test e probas telemáti-
cas/presenciais) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades 
Se plantexan en forma de tarefas relacionadas cos contidos mínimos e os mínimos esixibles en  termos de CA. 
Dado que todos os alumnos teñen algunha avaliación do módulo suspensa do 1º e 2º trimestre, o tipo de actividades se plantexa en xeral como recuperación, repaso, reforzo e no seu caso ampliación. 
Apoiadas con documentación elaborada polo profesor, conteñen polo xeral varios apartados relacionados entre sí buscando a progresividade da comprensión e a aprendizaxe. 
Ante a imposibilidade de realizar actividades prácticas fundamentales no proceso de ensino aprendizaxe do módulo, buscamos a interdisciplinaridade con módulos do 1º curso cuios contidos poidan tamén servir ao alumno como 
orientación, facilitando as tarefas. 
Avaliación 
O procedemento avaliación se levará a cabo, para a 3ª avaliación parcial de módulos, atendendo ao seu carácter continuo, tendo en conta as notas da 1ª e 2ª avaliación e a resultante dos traballos realizados de forma telemática, 
sempre que ésto favoreza ao alumno. Poderá incluir algún tipo de proba na que o alumno/a poda demostrar por sí mesmo a madurez na adquisición das competencias mínimas establecidas, sen desbotar a posibilidade de realizar 
probas teóricas e prácticas presenciais, no caso de poder voltar ás aulas.  
O alumnado que teña o módulo pendente, logo de realizada a terceira avaliación parcial, previo informe de avaliación individualizado, deberá realizar no período establecido, as correspondentes actividades de recuperación. 
 A avaliación final do módulo, se realizará a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas durante o período de recuperación entre a terceira avaliación parcial e a final, sempre que iso favoreza o alumno ou 
alumna. 
 Nas actividades de recuperación, poderase incluir algún tipo de proba na que o alumno/a poda demostrar por sí mesmo a madurez na adquisición das competencias mínimas establecidas, sen desbotar a posibilidade de realizar 
probas teóricas e prácticas presenciais, no caso de poder voltar ás aulas. 
Instrumentos 
Envío telemático de materiais de estudo e consulta. 
Traballos periódicos e progresivos por vía telemática. Éstes conterán todas as explicacións e aclaración necesarias para a súa realización, partindo duns coñecementos básicos. A cantidade de traballos e mesmo a súa comprensión, 
adaptarase en certa medida ao grao de resposta do alumnado pero tratando sempre de abarcar todos os contidos mínimos enunciados. 
Test a realizar na casa consultando a documentación aportada. 
Probas telemáticas ou se fora posible presenciais. 
O seguemento dos traballos será contínuo, coa particularidade de que éstes en xeral constarán de varias partes que integrarán un proceso. Neste seguemento será crucial que  o alumno/a amose interese e comunicación co profe-
sor, de maneira autónoma ou cando se lle requira,  desenvolvendo as  actividades que lles permitan  manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o  seu interese por aprender. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Alumnado con perda de avaliación contínua. 
O alumnado que teña perda de avaliación contínua poderá de maneira extraordinaria, recuperar o módulo polo mesmo procedemento que se establece a continuación para o alumnado de 2º curso co módulo pendente de 1º. 
De non realizar as actividades de recuperación, terá dereito a un examen final teórico por vía telemática e poidendo ser presencial, teórico-práctico sobre os mesmos contidos e cos mesmos criterios de avaliación que o resto de 
alumnado do 1º curso. 
Alumnado de 2º curso co módulo pendente de 1º. 
O alumnado de 2º curso que teña o módulo pendente, deberá realizar durante o 3º trimestre, as correspondentes actividades de recuperación.  
A avaliación final do módulo, realizarase a partires das actividades desenvolvidas durante o período de recuperación ao longo do 3º trimestre.  Nas actividades de recuperación, poderase incluir algún tipo de proba na que o alum-
no/a poda demostrar por sí mesmo a madurez na adquisición das competencias mínimas establecidas, sen desbotar a posibilidade de realizar probas teóricas e prácticas presenciais, no caso de poder voltar ás aulas. 
Criterios de avaliación: Estableceranse os mínimos esixibles pero neste caso ampliaranse ás dúas Unidades Formativas de que se compón o módulo de Operación básicas de carpintaría dado que este alumnado o xa o cursou no 
pasado ano académico e ademais, durante os dous primeiros trimestres do presente curso, puido desenvolver actividades de aprendizaxe moi relacionadas nos módulos de 2º Mecanizado e Montaxe. 
Criterios de cualificación 
nota media de traballos+proba                   
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Tendo en conta a falta de recursos, tanto informáticos como de conectividade de internet , non sendo polo teléfono móvil  nalgúns casos e a deshabituación de traballar por medios telemáticos como a aula virtual, tendo en conta 
que este tipo de módulos son eminentemente prácticos, desenvolvéndose nos talleres, dende o principio desta fase acordouse co alumnado a comunicación por correo electrónico. 
Continuamente se envían correos para demandar resposta ás tarefas, indagar sobre as dificultades que lles poidan xurdir aos alumnos, apoialos e orientalos no proceso de ensino aprendizaxe, mediante o seguemento e corrección 
das tarefas. 
Os prazos de entrega manéxanxe de forma flexible atendendo á maior ou menor complexidade ou laboriosidade das tarefas e das dificultades atopadas. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CCMAM01 Carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0539 Solucións construtivas 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Fernando López Martínez 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

9 Documentos de fabricación e instalación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin-
dible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 -  Elabora listas de materiais para 

fabricación e/ou instalación de carpintaría 

e moble, para o que identifica pezas, com-

poñentes e accesorios. 

CA2.1 - Identificouse a totalidade do 

conxunto obxecto de actuación. 
CA2.2 - Valoráronse as posibilidades 

de elementos compatibles existentes no 

mercado. 

CA2.5 - Determináronse as dimen-

sións en bruto de cada material. 

CA2.3 - Aplicouse un criterio de refe-

rencia. 

CA2.4 - Clasificáronse as referencias 

en función do seu material e do proceso. 

SI SI ▪ Exercicios prácticos con  
deseños de mobles e 
compoñentes para a súa 

identificación. Elaborar 
os documentos de fabri-
cación de elementos de 
carpintaría e moble: nota 
de materiais, de fabrica-
ción, de madeira, de des-
pece. 

 

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

▪ Coñecer os procesos de transformación da madeira e derivados. 
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▪ Definir as solucións de construción e instalación de carpintaría e moble. 

▪ Elaborar documentos de fabricación de carpintaría e moble. 

 

Para a realización das actividades teñen o apoio do profesor. 

Para obter una cualificación positiva é necesaria a entrega de todos os traballos, salvo causa xustificada, na forma e no prazo requirido. 
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Nº Unidade didáctica 

10 Elaboración de patróns 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Representa patróns e pezas comple-
xas para a fabricación e a instalación de car-
pintaría e moble utilizando técnicas, mate-
riais e procedementos establecidos. 

▪ CA3.1 - Identificáronse as partes singulares 
do elemento que se vaia construír ou insta-
lar. 

▪ CA3.2 - Seleccionáronse os elementos para 
a toma de medidas de distancias e ángulos. 

▪ CA3.3 - Seleccionouse o soporte para a ela-
boración do patrón. 

▪ CA3.4 - Debuxáronse patróns a escala natu-
ral. 

 

NON 

 

NON  

 

 Unidade didáctica 

11 Proxectos de fabricación e instalación de carpintaría e moble 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Debuxa planos de elementos de car-
pintaría e moble aplicando normas de 

▪ RA3 -  Representa patróns e pezas comple-
xas para a fabricación e a instalación de car-
pintaría e moble utilizando técnicas, 

SI NON  
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representación e utilizando programas de 
deseño. 

materiais e procedementos establecidos. 
▪ CA1.5 - Representáronse os elementos de 

detalle suficientes (cortes, seccións, etc.). 
▪ CA1.6 - Representáronse elementos de car-

pintaría e moble. 
▪ CA1.7 - Puxéronse as cotas de acordo coas 

normas e con claridade. 
▪ CA1.8 - Incorporáronse indicacións e len-

das. 
▪ CA1.9 - Utilizáronse escalas e formatos nor-

malizados. 
▪ CA1.11 - Manexáronse programas de de-

seño asistido por computador. 

▪ RA2 -  Elabora listas de materiais para fabri-
cación e/ou instalación de carpintaría e mo-
ble, para o que identifica pezas, compoñen-
tes e accesorios. 

▪ CA2.1 - Identificouse a totalidade do con-
xunto obxecto de actuación. 

▪ CA2.2 - Valoráronse as posibilidades de ele-
mentos compatibles existentes no mer-
cado. 

▪ CA2.5 - Determináronse as dimensións en 
bruto de cada material. 

▪ CA2.3 - Aplicouse un criterio de referencia. 
▪ CA2.4 - Clasificáronse as referencias en fun-

ción do seu material e do proceso. 
 

SI NON  

▪ RA3 -  Representa patróns e pezas comple-
xas para a fabricación e a instalación de car-
pintaría e moble utilizando técnicas, mate-
riais e procedementos establecidos. 

▪ CA3.1 - Identificáronse as partes singulares 
do elemento que se vaia construír ou insta-
lar. 

▪ CA3.2 - Seleccionáronse os elementos para 
a toma de medidas de distancias e ángulos. 

NON NON  
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▪ CA3.3 - Seleccionouse o soporte para a ela-
boración do patrón. 

▪ CA3.4 - Debuxáronse patróns a escala natu-
ral. 

 

Nº Unidade didáctica 

12 Proxecto final 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Debuxa planos de elementos de car-
pintaría e moble aplicando normas de re-
presentación e utilizando programas de de-
seño. 

▪ RA3 -  Representa patróns e pezas comple-
xas para a fabricación e a instalación de car-
pintaría e moble utilizando técnicas, mate-
riais e procedementos establecidos. 

▪ CA1.5 - Representáronse os elementos de 
detalle suficientes (cortes, seccións, etc.). 

▪ CA1.6 - Representáronse elementos de car-
pintaría e moble. 

▪ CA1.7 - Puxéronse as cotas de acordo coas 
normas e con claridade. 

▪ CA1.8 - Incorporáronse indicacións e len-
das. 

▪ CA1.9 - Utilizáronse escalas e formatos nor-
malizados. 

▪ CA1.11 - Manexáronse programas de de-
seño asistido por computador. 

 

SI NON  
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▪ RA2 -  Elabora listas de materiais para fabri-
cación e/ou instalación de carpintaría e mo-
ble, para o que identifica pezas, compoñen-
tes e accesorios. 

 

▪ CA2.1 - Identificouse a totalidade do con-
xunto obxecto de actuación. 

▪ CA2.2 - Valoráronse as posibilidades de ele-
mentos compatibles existentes no mer-
cado. 

▪ CA2.5 - Determináronse as dimensións en 
bruto de cada material. 

▪ CA2.3 - Aplicouse un criterio de referencia. 
▪ CA2.4 - Clasificáronse as referencias en fun-

ción do seu material e do proceso. 
 

SI NON  

▪ RA3 -  Representa patróns e pezas comple-
xas para a fabricación e a instalación de car-
pintaría e moble utilizando técnicas, mate-
riais e procedementos establecidos. 

 

▪ CA3.1 - Identificáronse as partes singulares 
do elemento que se vaia construír ou insta-
lar. 

▪ CA3.2 - Seleccionáronse os elementos para 
a toma de medidas de distancias e ángulos. 

▪ CA3.3 - Seleccionouse o soporte para a ela-
boración do patrón. 

▪ CA3.4 - Debuxáronse patróns a escala natu-
ral. 

 

NON NON  

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Os sistemas de representación gráfica 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA2 -  Define solucións de fabricación e ins-

talación de carpintaría e moble, e xustifica as ca-

racterísticas dimensionais e técnicas estableci-

das. 

 ▪ Exercicios prácticos de 
representación de pezas 
e elementos en diédrico 
e axonométrico. 

Nº Unidade didáctica 

2 O croquizado 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de ele-

mentos e produtos de carpintaría e moble, e pro-

porciona solucións a requisitos establecidos. 

CA1.1 - Seleccionouse o sistema de repre-

sentación gráfica para amosar a solución cons-

trutiva. 

CA1.2 - Preparáronse os instrumentos de re-

presentación 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 ele-

mentos normalizados e os materiais. 

CA1.7 - Valorouse a proporcionalidade e o 

detalle do esbozo. 

CA1.12 - Efectuáronse as operacións cos 

coidados requiridos, e coa orde e a limpeza es-

tablecidas. 

 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de pezas 
e elementos en diédrico 
e axonométrico. 

 

Nº Unidade didáctica 
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3 A cotación  

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de ele-

mentos e produtos de carpintaría e moble, e pro-

porciona solucións a requisitos establecidos. 

CA1.4 - Representouse no esbozo a forma, 

as dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os ele-

mentos normalizados e os materiais. 

CA1.13 - Aplicáronse as normas de presen-

tación dos traballos. 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de pezas 
e elementos en diédrico 
e axonométrico apli-
cando os sistemas de 
cotación. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas construtivos en carpintaría e moble 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de 

elementos e produtos de carpintaría e moble, 

e proporciona solucións a requisitos estable-

cidos. 

CA1.8 - Comprobouse que o dimensiona-

mento da solución se adapte aos requisitos de 

resistencia e espazo. 

CA2.3 - Consideráronse os esforzos e as 

solicitacións a que se vaia someter o elemento 

ou o conxunto. 

CA2.6 - Identificáronse os materiais e os 

produtos necesarios. 

CA2.8 - Prevíronse os medios de fabrica-

ción e instalación requiridos. 

CA2.9 - Tivéronse en conta criterios de efi-

ciencia ecolóxica para a elección dos 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de ele-
mentos sinxelos de 
carpintaría e moble en 
diédrico e axonomé-
trico.  
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materiais, os produtos e os procesos. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Os requirimentos do proxecto 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de 

elementos e produtos de carpintaría e moble, 

e proporciona solucións a requisitos estable-

cidos. 

▪ CA1.4 - Representouse no esbozo a forma, as 

dimensións (cotas, tolerancias, etc.), os ele-

mentos normalizados e os materiais. 

▪ CA1.5 - Comprobouse a funcionalidade da 

solución. 

▪ CA1.6 - Valorouse a estética da solución 

adoptada. 

▪ CA1.8 - Comprobouse que o dimensiona-

mento da solución se adapte aos requisitos de 

resistencia e espazo. 

▪ CA1.9 - Comprobouse a factibilidade de exe-

cución da solución. 

▪ CA2.10 - Elaboráronse follas de medición e 

valoración. 

▪ Exercicios prácticos de 
representación en cro-
quis e toma de datos 
de elementos sinxelos 
de fabricación e insta-
lación de carpintaría e 
moble. 

 x ▪ RA2 -  Define solucións de fabricación e ins-

talación de carpintaría e moble, e xustifica as 

características dimensionais e técnicas esta-

blecidas. 

▪ CA1.1 - Seleccionouse o sistema de represen-

tación gráfica para amosar a solución constru-

tiva. 

▪ CA1.2 - Preparáronse os instrumentos de re-

presentación e os soportes necesarios. 

▪ CA1.3 - Elaborouse o esbozo seguindo as 

normas de representación gráfica. 

▪ CA2.15 - Aplicáronse as normas de 

▪ Exercicios prácticos de 
representación  de ele-
mentos sinxelos de fa-
bricación e instalación 
de carpintaría e moble. 
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presentación dos traballos. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Definición de solucións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de 

elementos e produtos de carpintaría e moble, 

e proporciona solucións a requisitos estable-

cidos. 

CA1.1 - Seleccionouse o sistema de repre-

sentación gráfica para amosar a solución 

construtiva. 

CA1.8 - Comprobouse que o dimensiona-

mento da solución se adapte aos requisitos de 

resistencia e espazo. 
CA2.3 - Consideráronse os esforzos e as 

solicitacións a que se vaia someter o elemento 

ou o conxunto. 

CA2.6 - Identificáronse os materiais e os 

produtos necesarios. 

CA2.8 - Prevíronse os medios de fabrica-

ción e instalación requiridos. 

CA2.9 - Tivéronse en conta criterios de efi-

ciencia ecolóxica para a elección dos mate-

riais, os produtos e os procesos. 

▪ Exercicios prácticos de 
representación en cro-
quis e toma de datos 
de elementos sinxelos 
de fabricación e insta-
lación de carpintaría e 
moble. 

 

 x ▪ RA2 -  Define solucións de fabricación e ins-

talación de carpintaría e moble, e xustifica as 

características dimensionais e técnicas esta-

blecidas. 

▪ CA1.1 - Seleccionouse o sistema de represen-

tación gráfica para amosar a solución constru-

tiva. 

▪ CA1.2 - Preparáronse os instrumentos de re-

presentación e os soportes necesarios. 

▪ CA1.3 - Elaborouse o esbozo seguindo as 

▪ Exercicios prácticos de 
representación  de ele-
mentos sinxelos de fa-
bricación e instalación 
de carpintaría e moble. 
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normas de representación gráfica. 

▪ CA2.15 - Aplicáronse as normas de presenta-

ción dos traballos. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 O debuxo técnico 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 -  Debuxa planos de elementos de car-

pintaría e moble aplicando normas de repre-

sentación e utilizando programas de deseño. 

▪ CA1.2 - Utilizáronse axeitadamente os uten-

silios de debuxo para o trazado de liñas, án-

gulos e construcións xeométricas sinxelas. 

▪ CA1.4 - Seleccionouse o sistema de represen-

tación para empregar en dúas dimensións. 

▪ CA1.8 - Incorporáronse indicacións e lendas. 

▪ CA1.9 - Utilizáronse escalas e formatos nor-

malizados. 

▪ CA1.10 - Identificouse o plano coa súa infor-

mación característica. 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de ele-
mentos sinxelos de 
carpintaría e moble en 
diédrico e axonomé-
trico aplicando as nor-
mas do debuxo téc-
nico. 

 

Nº Unidade didáctica 

8 O debuxo asistido por ordenador 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 -  Debuxa planos de elementos de car-

pintaría e moble aplicando normas de repre-

sentación e utilizando programas de deseño. 

▪ CA1.11 - Manexáronse programas de deseño 

asistido por computador. 

▪ CA1.4 - Seleccionouse o sistema de 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de ele-
mentos sinxelos de 
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representación para empregar en dúas dimen-

sións. 

▪ CA1.8 - Incorporáronse indicacións e lendas. 

▪ CA1.9 - Utilizáronse escalas e formatos nor-

malizados. 

▪ CA1.10 - Identificouse o plano coa súa infor-

mación característica. 

▪ CA1.6 - Representáronse elementos de car-

pintaría e moble. 

carpintaría e moble en 
diédrico e axonomé-
trico con programas in-
formáticos de deseño.  

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

▪ Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar os exercicios de recuperación 
consistentes na elaboración de dous pequenos traballos a semana de representación de elementos de pezas e elementos de carpintaría e moble. 

Ao ser un módulo relacionado cas aprendizaxes prácticas levadas a cabo nos módulos de taller, o repaso que se faga  nestes módulos serve tamén para preparar a 
proba de recuperación. 

▪ Actividades de recuperación: Exercicios prácticos de representación  de elementos sinxelos de fabricación e instalación de carpintaría e moble a realizar nas 
dúas últimas semanas do terceiro trimestre. 

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

▪ Exercicios prácticos de representación  de elementos sinxelos de fabricación e instalación de carpintaría e moble a realizar no período de recuperación. 

 

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

Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar as actividades de recuperación co apoio 
constante do profesor e cos medios de comunicación de correo electrónico e la aplicación Wathsapp. Se fora necesario se farían conexións con la aplicación Webex. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0542 CONTROL DE ALMACÉN 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 PREPARACIÓN E EXPEDICIÓN DE MERCADORÍAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ 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. 

▪ CA3.4 - Estableceuse a colocación das mercadorías 
que cumpra trasladar ao lugar de instalación, e 
facilitouse a súa identificación e a súa manipulación. 

NON NON  

▪ RA4 -  Prepara pedidos de materias primas, 
compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de 
xestión propostas para mellorar as demandas 
cursadas. 

▪ CA3.5 - Demostrouse interese por aprender novas 
técnicas e novos medios. 

NON NON  

▪ RA5 -  Expide materias primas, compoñentes e 
produtos, e colócaos segundo o medio de carga e 
de transporte seleccionados. 

▪ CA3.6 - Demostrouse autonomía na resolución de 
pequenas continxencias. 

NON NON  

▪  ▪ CA3.7 - Trasladáronse as materias primas, os 
compoñentes e os accesorios, para o que se 
adoptaron medidas de prevención e saúde laboral. 

NON SI  

▪  ▪ CA3.8 - Realizáronse as tarefas traballando en 
equipo, nos casos establecidos. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.1 - Agrupáronse por lotes os materiais segundo 
o pedido cursado, de forma que se poida verificar a 
súa composición. 

NON NON  



 

 

Páxina 3 de 9 

 

▪  ▪ CA4.2 - Diferenciáronse os documentos utilizados na 
xestión do almacén. 

SI SI Traballo sobre contidos teóricos 

 

 

▪  ▪ A4.3 - Dispuxéronse elementos de protección para 
preservar os pedidos de posibles deterioracións. 

SI NON Traballo sobre contidos teóricos 

▪  ▪ CA4.4 - Preparáronse as unidades de carga 
atendendo a requisitos como peso, volume, 
facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc. 

SI NON Traballo sobre contidos teóricos 

▪  ▪ CA4.5 - Identificáronse os lotes con etiquetas, onde 
se consignou a información necesaria (número de 
pedido, cliente, data de carga, destino, número de 
paquetes, cantidade de pezas, etc.). 

NON NON  

▪  ▪ CA4.6 - Preparáronse os pedidos atendendo a 
razóns de prioridade ou tempo cursado. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.7 - Preparáronse os pedidos, para o que se 
adoptaron medidas de prevención e saúde laboral. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.8 - Realizáronse as tarefas traballando en 
equipo, nos casos establecidos. 

NON NON  

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

NON NON  

▪  ▪ CA5.2 - Comprobouse a carga dos produtos en orde 
inversa ao da descarga, segundo os destinos. 

NON NON  



 

 

Páxina 4 de 9 

 

▪  ▪ CA5.3 - Planificouse a carga dos produtos, e 
colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non 
sufran deterioración. 

SI NON Traballo sobre contidos teóricos 

▪  ▪ CA5.5 - Expedíronse e cargáronse os produtos cos 
medios adecuados segundo as unidades de carga, 
volume e peso. 

NON NON  

 

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

NON NON  

▪  ▪ CA5.7 - Demostrouse autonomía na resolución de 
pequenas continxencias. 

NON NON  

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

NON NON  

▪  ▪ CA5.9 - Realizáronse as tarefas traballando en 
equipo, nos casos establecidos. 

NON NON  

 

Nº Unidade didáctica 

4 PREVENCIÓN DE RISCOS NO ALMACÉN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA5 -  Expide materias primas, compoñentes e 
produtos, e colócaos segundo o medio de carga e 
de transporte seleccionados. 

▪ CA5.4 - Separáronse os tipos de residuos xerados, 
tanto na recepción como na preparación de pedidos. 

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

NON NON  

▪  ▪     

▪  ▪     

 

 

 

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

 

No terceiro trimestre faranse actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados nos dous primeiros trimestres. Pódense facer actividades de 
ampliación de aqueles contidos considerados imprescindibles do terceiro trimestre, que en ningún caso serán avaliables. 

Para a cualificación do terceiro trimestre será tido en conta: a entrega das tarefas propostas no período de confinamento, que a entrega se faga no prazo 
sinalado e o esforzo do alumno para a correcta resolución das tarefas propostas.. A non presentación das tarefas suporá o suspenso do terceiro trimestre. 

Avaliación final: a cualificación da avaliación final será a media aritmética das avaliacións anteriores, ponderando a nota, si é o caso, segundo o traballo 
realizado no terceiro trimestre. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Recepción de mercadorías 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
▪ RA1 -  Recibe materias primas, compoñentes e produtos 

aplicando procedementos de inspección, rexistro e control 
establecidos. 

▪ CA1.3 - Controláronse os elementos recibidos con base nas 
especificacións técnicas, e separáronse os que non as 
cumpran. 

Traballo sobre contidos teóricos 

X  
▪ 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. 

▪ CA1.5 - Comprobouse que as materias primas recibidas se 
correspondan co pedido realizado e co albará de entrega. 

Traballo sobre contidos teóricos 

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

Traballo sobre contidos teóricos 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

2 Almacenamento de produtos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA2 -  Almacena materias primas, compoñentes e produtos, 
e xustifica os criterios de clasificación, colocación e control 
para garantir a súa conservación. 

▪ CA2.2 - Reflectíronse nos documentos de control de 
existencias os accesorios e os elementos recibidos, e 
comprobáronse as existencias. 

Traballo sobre contidos teóricos 
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X  
▪ 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. 

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

Traballo sobre contidos teóricos 

 X 
▪ RA4 -  Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e 

produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para 
mellorar as demandas cursadas. 

▪ CA4.2 - Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión 
do almacén. 

Traballo sobre contidos teóricos 

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

Traballo sobre contidos teóricos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Preparación e expedición de mercadorías 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
▪ 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. 

▪ CA3.7 - Trasladáronse as materias primas, os compoñentes 
e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de 
prevención e saúde laboral. 

Traballo sobre contidos teóricos 

 X 
▪ RA4 -  Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e 

produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para 
mellorar as demandas cursadas. 

▪ CA4.1 - Agrupáronse por lotes os materiais segundo o 
pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa 
composición. 

Traballo sobre contidos teóricos 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

4  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Para a recuperación das avaliacións suspensas  proporase a realización dunha tarefa sobre a materia a recuperar, que deberá ser entregada en tempo e forma segundo o sistema  
establecido. No caso de que fora posible faríase unha proba presencial. Para superar a materia será preciso obter unha valoración positiva na tarefa proposta. No caso de facerse unha 
proba presencial, a cualificación sería a media resultante entre tarefa e a proba escrita. 

 
 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0548 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 A nómina 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  A2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

▪ CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e 
identificáronse os principais elementos que o 
integran. 

▪  

si si PE.2-Resolución dun caso 
práctico 

 

▪  ▪ CA2.8.1 - Analizáronse os elementos dunha nómina SI si PE.2-Resolución dun caso 
práctico 

 

 

▪  ▪ CA2.8.2 - Efectuouse o cálculo das bases de 
cotización a Seguridade Social e a o IRPF 

NON NON  

▪  ▪ CA2.8.3 - Elaborouse unha nómina manualmente NON NON  
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Nº Unidade didáctica 

8 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

▪ CA2.9 - Identificáronse as causas e os efectos da 
modificación, a suspensión e a extinción da relación 
laboral. 

SI NON PE.1-Cuestionario 

 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

9 A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES NA EMPRESA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

▪ CA2.10 - Identificáronse os órganos de 
representación das persoas traballadoras na 
empresa. 

NON NON  

 

▪  ▪ CA2.11 - Analizáronse os conflitos colectivos na 
empresa e os procedementos de solución 

NON NON  

 

▪  ▪     
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▪  ▪     

 

 

Nº Unidade didáctica 

10 A SEGURIDADE SOCIAL E AS SÚAS PRESTACIÓNS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Determina a acción protectora do sistema da 
seguridade social ante as continxencias cubertas, e 
identifica as clases de prestacións. 

▪ CA3.1 - Valorouse o papel da seguridade social 
como piar esencial do estado social e para a mellora 
da calidade de vida da cidadanía. 

NON NON  

▪  ▪ CA3.2 - Delimitouse o funcionamento e a estrutura 
do sistema de seguridade social. 

NON NON  

▪  ▪ CA3.3 - Identificáronse, nun suposto sinxelo, as 
bases de cotización dunha persoa traballadora e as 
cotas correspondentes a ela e á empresa. 

NON NON  

▪  ▪ CA3.4 - Determináronse as principais prestacións 
contributivas de seguridade social, os seus 
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da 
súa contía nalgúns supostos prácticos. 

NON NON  

▪  ▪ CA3.5 - Determináronse as posibles situacións 
legais de desemprego en supostos prácticos 
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da 
contía dunha prestación por desemprego de nivel 
contributivo básico. 

SI NON PE.1-Cuestionario 
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Nº Unidade didáctica 

11 O TRABALLO EN EQUIPO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Participa responsablemente en equipos de 
traballo eficientes que contribúan á consecución dos 
obxectivos da organización. 

▪  CA1.1 - Identificáronse os equipos de traballo en 
situacións de traballo relacionadas co perfil de 
técnico en carpintaría e moble, e valoráronse as 
súas vantaxes sobre o traballo individual. 

NON NON  

▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se 
derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 
diferentes situacións de traballo. 

▪ CA1.2 - Determináronse as características do equipo 
de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces. 

NON NON  

▪  ▪ CA1.3 - Adoptáronse responsablemente os papeis 
asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de 
traballo. 

NON NON  

▪  ▪ CA1.4 - Empregáronse axeitadamente as técnicas 
de comunicación no equipo de traballo para recibir e 
transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

NON NON  

▪  ▪  CA1.5 - Determináronse procedementos para a 
resolución dos conflitos identificados no seo do 
equipo de traballo. 

NON NON  

▪  ▪ CA1.6 - Aceptáronse de forma responsable as 
decisións adoptadas no seo do equipo de traballo. 

NON NON  

▪  ▪ CA1.7 - Analizáronse os obxectivos alcanzados polo 
equipo de traballo en relación cos obxectivos 
establecidos, e coa participación responsable e 
activa dos seus membros. 

NON NON  
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▪  ▪ CA2.12 - Identificáronse as características 
definidoras dos novos ámbitos de organización do 
traballo. 

NON NON  

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

12 O PROXECTO PROFESIONAL E A PROCURA ACTIVA DE EMPRESA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 -  Planifica o seu itinerario profesional 
seleccionando alternativas de formación e 
oportunidades de emprego ao longo da vida. 

▪ CA4.1 - Valoráronse as propias aspiracións, 
motivacións, actitudes e capacidades que permitan a 
toma de decisións profesionais. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da 
formación permanente como factor clave para a 
empregabilidade e a adaptación ás esixencias do 
proceso produtivo. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación 
e emprego noutros estados da Unión Europea. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación 
e de igualdade de oportunidades no acceso ao 
emprego e nas condicións de traballo. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos 
profesionais relacionados co perfil profesional de 
técnico en carpintaría e moble. 

NON NON  
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▪  ▪ CA4.6 - Determináronse as competencias e as 
capacidades requiridas para a actividade profesional 
relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha 
axeitada inserción laboral. 

NON NON  

▪  ▪  CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de 
emprego e de inserción laboral para as persoas coa 
titulación de técnico en carpintaría e moble. 

NON NON  

▪  ▪ CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas 
e os instrumentos de procura de emprego. 

SI NON LC.4-Elaboración esquema 

▪  ▪ CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego 
nos sectores profesionais relacionados co título. 

SI NON LC.5-Análise do currículo do 
ciclo e elaboración dun esquema 

 

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

No terceiro trimestre faranse actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados nos dous primeiros trimestres. Pódense facer actividades de 
ampliación de aqueles contidos considerados imprescindibles do terceiro trimestre, que en ningún caso serán avaliables. 

Para a cualificación do terceiro trimestre será tido en conta: a entrega das tarefas propostas no periodo de confinamento, que a entrega se faga no prazo 
sinalado e o esforzo do alumno para a correcta resolución das tarefas propostas.. A non presentación das tarefas suporá o suspenso do terceiro trimestre. 

Avaliación final: a cualificación da avaliación final será a media aritmética das avaliacións anteriores, ponderando a nota, si é o caso, segundo o traballo 
realizado no terceiro trimestre. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Prevención de riscos laborais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
▪ RA1 -  Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas 

traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a 
saúde laboral. 

▪ CA1.1 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da 
persoa traballadora. 

▪ CA1.3 - Apreciouse a importancia da información e da 
formación como medio para a eliminación ou a redución dos 
riscos laborais. 

▪  CA3.1 - Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en 
todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa. 

Traballo onde se aborden estas cuestións. 

Posibilidade de  realizar un cuestionario de 
maneira telemática se non fora posible a sua 
realización presencial. 

  
▪ RA2 -  Avalía as situacións de risco derivadas da súa 

actividade profesional analizando as condicións de traballo e 
os factores de risco máis habituais do sector de madeira, 
moble e cortiza. 

▪  CA2.3 - Clasificáronse e describíronse os tipos de danos 
profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo 
e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de 
técnico en carpintaría e moble. 

Traballo onde se aborden estas cuestións. 

Posibilidade de  realizar un cuestionario de 
maneira telemática se non fora posible a sua 
realización presencial. 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

2 Análise de riscos laborais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  
▪ RA2 -  Avalía as situacións de risco derivadas da súa 

actividade profesional analizando as condicións de 
traballo e os factores de risco máis habituais do sector 
de madeira, moble e cortiza. 

▪ CA2.4 - Identificáronse as situacións de risco más 
habituais nos ámbitos de traballo das persoas coa 
titulación de técnico en carpintaría e moble. 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 

   RA4 -  Determina as medidas de prevención e protección no 
ámbito laboral da titulación de técnico en carpintaría e moble. 

▪  CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos de protección 
individual (EPI) axeitados ás situacións de risco 
atopadas. CA4.2 - Analizouse o significado e o alcance da 
sinalización de seguridade de diversos tipos. 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 

  
▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

3 Primeiros auxilios e emerxencias 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA3 -  Participa na elaboración dun plan de prevención 
de riscos e identifica as responsabilidades de todos os 
axentes implicados. 

▪   CA3.5 - Valorouse a importancia da existencia dun plan 
preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións 
para realizar en caso de emerxencia. 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 
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▪ CA4.4 - Analizáronse os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia. 

▪  CA4.6 - Identificáronse as técnicas básicas de primeiros 
auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante 
danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da 
caixa de urxencias. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 

   ▪   

   ▪   

  ▪  ▪   

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 O Dereito do traballo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan 
das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes 
situacións de traballo. 

▪  CA2.1.1 - Identificáronse e analizáronse as leis laborais e a 
súa xerarquía 

▪ CA2.1.2 - Identificouse o Estatuto do Traballadores con 
norma básica en materia laboral 

▪ CA2.5 - Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen 
na normativa laboral. 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 
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    ▪   

  
▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 O CONTRATO DE TRABALLO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan 
das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes 
situacións de traballo. 

▪ CA2.3 - Identificáronse os elementos esenciais dun contrato 
de traballo. 

▪ CA2.4 - Analizáronse as principais modalidades de 
contratación e identificáronse as medidas de fomento da 
contratación para determinados colectivos. 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 

    ▪   

  
▪  ▪   

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

6 O TEMPO DE TRABALLO E A SUA RETRIBUCIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan 

das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes 
situacións de traballo. 

▪ CA2.6.1 - Estudouse e valorouse a xornada de traballo, a 
realización de horas extras, descansos, vacacións e 
permisos retribuídos no sector o que corresponde o 
ciclo 

Traballo onde se aborden estas 
cuestións. 

Posibilidade de  realizar un 
cuestionario de maneira 
telemática se non fora posible a 
sua realización presencial. 

    ▪   

  
▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 A NÓMINA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan 
das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes 
situacións de traballo. 

▪  CA2.8 - Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os 
principais elementos que o integran. 

Resolución dun exercicio práctico 

    ▪   

  
▪  ▪   



 

 

Páxina 13 de 14 

 

  ▪  ▪   

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 

 

Para a recuperación das avaliacións suspensas  proporase a realización dunha tarefa sobre a materia a recuperar, que deberá ser entregada en tempo e forma segundo o sistema  
establecido. No caso de que fora posible faríase unha proba presencial. Para superar a materia será preciso obter unha valoración positiva na tarefa proposta. No caso de facerse unha 
proba presencial, a cualificación sería a media resultante entre tarefa e a proba escrita. 

 

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

 

Non ha lugar 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

Non ha lugar 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0541 OPERACIÓNS BÁSICAS DE MOBLAXE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL-ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

 O MOBLE E OS SEUS MATERIAIS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ 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. 

▪ CA2.10 - Realizouse o mecanizado respectando os 
trazos marcados, coa calidade requirida. 

▪ CA1.5 - Consumiuse o material con criterios de 
óptimo aproveitamento, en función das dimensións 
comerciais dos materiais que se vaian mecaniza 

SI SI Tarefas sobre contidos teóricos 

▪ RA2 -  Elabora patróns aplicando técnicas de 
marcaxe, corte e acabamento. 

▪  NON NON  

▪  ▪     

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

2 PATRÓNS. DUPLICADO E COPIADO DE PEZAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Selecciona materiais para a fabricación de 
mobles, e xustifica a súa elección en función das 
características do produto. 

▪  NON NON  

▪ RA2 -  Elabora patróns aplicando técnicas de 
marcaxe, corte e acabamento. 

▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 MECANIZADO CON MÁQUINAS PORTÁTILES 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ 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. 

SI SI Tarefas sobre contidos teóricos 

▪  ▪ CA1.2 - Seleccionouse a ferramenta que cumpra 
utilizar en función da maquinaria portátil dispoñible e 
as características do mecanizado. 
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▪  ▪ CA1.5 - Verificáronse os parámetros de traballo nas 
máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, 
profundidade e/ou entrada, par de aperto, sentido de 
xiro, etc.). 

   

▪  ▪ CA1.10 - Realizouse o mecanizado respectando 
trazos e medicións. 

   

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 ENCOLADO E MONTAXE DE PEZAS E ELEMENTOS DE MOBLAXE 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando 
máquinas portátiles. 

▪ CA1.3 - Preparouse a maquinaria portátil e 
axustáronse os seus utensilios. 

 

SI SI Tarefas sobre contidos teóricos 

▪ RA2 -  Monta elementos de moblaxe colocando e 
fixando as súas pezas de acordo coa 
documentación técnica. 

▪ CA1.4 - Comprobouse o estado e a colocación dos 
utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.). 

SI SI Tarefas sobre contidos teóricos 

▪  ▪ 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 
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▪  ▪ CA2.3 - Situáronse as pezas na orde e na posición 
establecidas para realizar a 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. 

   

▪  ▪ CA2.10 - Comprobouse a estrutura e as dimensións 
do conxunto. 

   

 

Nº Unidade didáctica 

5 MANTEMENTO DE MÁQUINAS PORTÁTILES 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando 
máquinas portátiles. 

▪ CA1.6 - Seleccionouse o abrasivo en función das características 
superficiais que se desexe obter. 

▪ CA1.7 - Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios adecuados. 

SI SI Tarefas sobre contidos teóricos 
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▪ 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. 

▪ CA1.11 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. Comprobouse a calidade dos traballos de mantemento 
realizados. 

▪ CA3.7 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

▪ RA3 -  Realiza o mantemento operativo de máquinas 
portátiles, aplicando procedementos establecidos. 

▪ CA3.1 - Identificáronse as operacións de mantemento operativo en 
máquinas portátiles. 

▪ 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 - 

NON NON  

▪  ▪     

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

6 SEGURIDADE, XESTIÓN DE RESIDUOS E MEDIDAAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NO MECANIZADO E MONTAXE CON MÁQUINAS PORTÁTILES E CONVENCIONAIS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando 
máquinas portátiles. 

▪ CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e 
medios de transporte. 

NON NON  
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▪ RA2 -  Monta elementos de moblaxe colocando e 
fixando as súas pezas de acordo coa 
documentación técnica. 

▪ CA4.2 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e utensilios. 

▪ CA4.3 - Relacionáronse coas operacións de mecanizado os 
elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de 
emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección 
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que 
cumpra empregar. 

NON SI  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento operativo de 
máquinas portátiles, aplicando procedementos 
establecidos. 

▪  NON NON  

▪ 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. 

▪ CA4.4 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal 
requiridas. 

▪ CA4.5 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de mecanizado 

▪ CA4.6 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

▪ CA4.7 - Operouse coas máquinas respectando as normas de 
seguridade. 

▪ CA4.8 -Identificáronse as posibles fontes de contaminación 
ambiental. 

▪ CA4.9 - Xestionáronse os residuos xerados. 

▪ CA4.10 - Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos 
establecidos. 

NON SI  

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 MECANIZADO CON MÁQUINAS E FERRAMENTAS CONVENCIONAIS E/OU DE TALLER 

  Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

Instrumento de avaliación 
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(si, non) 

▪  ▪  NON NON  

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

  

  Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪  NON NON  

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

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

No terceiro trimestre faranse actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados nos dous primeiros trimestres. Pódense facer actividades de 
ampliación de aqueles contidos considerados imprescindibles do terceiro trimestre, que en ningún caso serán avaliables. 

Para a cualificación do terceiro trimestre será tido en conta: a entrega das tarefas propostas no periodo de confinamento, que a entrega se faga no prazo 
sinalado e o esforzo do alumno para a correcta resolución das tarefas propostas.. A non presentación das tarefas suporá o suspenso do terceiro trimestre. 
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Avaliación final: a cualificación da avaliación final será a media aritmética das avaliacións anteriores, ponderando a nota, si é o caso, segundo o traballo 
realizado no terceiro trimestre. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O MOBLE E OS SEUS MATERIAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ 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. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

3 MECANIZADO CON MÁQUINAS PORTÁTILES 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ 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. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.2 - Seleccionouse a ferramenta que cumpra utilizar en 
función da maquinaria portátil dispoñible e as características 
do mecanizado. 

Contidos  teóricos 
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  ▪  ▪ CA1.5 - Verificáronse os parámetros de traballo nas 
máquinas portátiles (perpendicular ou ángulo, profundidade 
e/ou entrada, par de aperto, sentido de xiro, etc.). 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.10 - Realizouse o mecanizado respectando trazos e 
medicións. 

Contidos  teóricos 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 ENCOLADO E MONTAXE DE PEZAS E ELEMENTOS DE MOBLAXE 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas 

portátiles. 
▪ CA1.3 - Preparouse a maquinaria portátil e axustáronse os 

seus utensilios. 

 

Contidos  teóricos 

  
▪ RA2 -  Monta elementos de moblaxe colocando e fixando as 

súas pezas de acordo coa documentación técnica. 
▪ CA1.4 - Comprobouse o estado e a colocación dos 

utensilios (discos de corte, fresas, brocas, etc.). 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.1 - Identificáronse os sistemas de unión (adhesivo, 
ferraxe, parafusos, etc.) e valorouse a súa adecuación e a 
súa aplicación en cada caso. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.2 - Trazáronse as secuencias das operacións de 
montaxe de moblaxe 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.3 - Situáronse as pezas na orde e na posición 
establecidas para realizar a montaxe. 

Contidos  teóricos 
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  ▪  ▪ CA2.5 - Seleccionáronse as ferramentas e a maquinaria 
necesarias para a armadura, e comprobouse o seu correcto 
funcionamento. 

Contidos  teóricos 

 

  ▪  ▪ CA2.6 - Axustáronse as pezas sen producir distorsións nin 
curvaxes no conxunto, e efectuáronse comprobacións. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.7 - Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a 
limpeza posterior. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.8 - Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse 
as comprobacións necesarias. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.10 - Comprobouse a estrutura e as dimensións do 
conxunto. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

5 MANTEMENTO DE MÁQUINAS PORTÁTILES 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas 
portátiles. 

▪ CA1.7 - Dispúxose e suxeitouse o material cos utensilios 
adecuados. 

Contidos  teóricos 

  
▪ RA3 -  Realiza o mantemento operativo de máquinas 

portátiles, aplicando procedementos establecidos. 
▪ 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. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA3.1 - Identificáronse as operacións de mantemento 
operativo en máquinas portátiles. 

Contidos  teóricos 
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  ▪  ▪ CA3.4 - Substituíronse as ferramentas de corte non 
operativas (coitelas, serras, etc.). 

Contidos  teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 MECANIZADO CON MÁQUINAS E FERRAMENTAS CONVENCIONAIS E/OU DE TALLER 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ RA1 -  Mecaniza pezas de moblaxe utilizando máquinas 

convencionais. 
▪ CA1.1 - Relacionáronse as máquinas convencionais cos 

procesos de mecanizado de moblaxe. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.4 - Dispuxéronse as proteccións correspondentes nas 
máquinas e nos utensilios en función do mecanizado que se 
vaia realizar. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.7 - Verificouse a posta a punto da máquina. Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.3 - Seleccionouse a maquinaria en función das 
operacións de mecanizado que se vaian realizar. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.5 - Verificouse a colocación e a suxeición dos 
elementos e dos utensilios de seguridade (alimentador, 
proteccións, topes, etc. 

Contidos  teóricos 
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  ▪  ▪ CA1.6 - Axustáronse os parámetros de máquina en función 
das características do mecanizado que se vaia realizar. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA1.9 - Empregáronse os equipamentos de protección 
individualizada en función do tipo de mecanizado realizado. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

8 OPERACIÓNS DE MONTAXE DE MOBLES E CARPINTERÍA A MEDIDA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ 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. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.2 - Trazáronse as secuencias das operacións de 
montaxe de moblaxe. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.3 - Situáronse as pezas na orde e na posición 
establecidas para realizar a montaxe. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.8 - Operouse cos utensilios de prensaxe e realizáronse 
as comprobacións necesarias. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.7 - Aplicouse adhesivo con utensilios e realizouse a 
limpeza posterior. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA2.9 - Realizáronse as unións e as fixacións das pezas 
utilizando os elementos establecidos. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

11 SEGURIDADE NO MECANIZADO NA MONTAXE E MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
▪ 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. 

▪ CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que 
supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, 
máquinas e medios de transporte. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA4.2 - Identificáronse as causas máis frecuentes de 
accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, 
máquinas e utensilios. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA4.4 - Relacionouse a manipulación de materiais, 
ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e 
protección persoal requiridas. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA4.5 - Determináronse as medidas de seguridade e de 
protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na 
execución das operacións de mecanizado. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA4.7 - Operouse coas máquinas respectando as normas 
de seguridade. 

Contidos  teóricos 

  ▪  ▪ CA4.3 - Relacionáronse coas operacións de mecanizado os 
elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de 

Contidos  teóricos 
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emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular e 
indumentaria, etc.) que cumpra empregar. 

  ▪  ▪ CA4.6 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 

Partindo da fotografía dun moble proposto, traballarase todos os contidos da primeira e segunda avaliación. O traballo entregaríase de xeito telemático polas canles establecidas. No caso de que fora posible,realizariase un suposto 
práctico no taller . Para a recuperación das avaliacións pendentes será preciso obter unha calificaión positiva no traballo proposto. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CCMAM01 Carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0538 

 

Materiais en carpintaría e moble 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial 1º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Fernando López Martínez 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Segunda transformación da madeira e derivados 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin-
dible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

▪ CA2.7 - Esbozáronse os compoñentes fundamen-
tais dos mobles, en relación cos materiais, a esté-
tica, os elementos decorativos, as técnicas, a fun-
cionalidade e a aplicación. 

SI SI ▪ Cuestionarios. 

▪ Exercicios prácticos con  
deseños de mobles e 
compoñentes para a súa 
identificación. 

▪ RA2 -  Caracteriza os principais procesos de fabri-
cación e instalación de elementos de carpintaría e 
moble, en relación cos aspectos históricos, estéti-
cos e funcionais. 

▪ CA2.7 - Esbozáronse os compoñentes fundamen-
tais dos mobles, en relación cos materiais, a esté-
tica, os elementos decorativos, as técnicas, a fun-
cionalidade e a aplicación. 

SI SI ▪ Cuestionarios. 

▪ Exercicios prácticos con  
deseños de mobles e 
compoñentes para a súa 
identificación. 

 

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

▪ Coñecer os procesos de transformación da madeira e derivados. 

▪ Definir as solucións de construción e instalación de carpintaría e moble. 
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Para a realización das actividades teñen o apoio do profesor. 

Para obter una cualificación positiva é necesaria a entrega de todos os traballos, salvo causa xustificada, na forma e no prazo requirido. 
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Nº Unidade didáctica 

6 O moble 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

CA2.4 - Identificáronse os sistemas de 
fabricación e instalación de mobles.  

SI NON  

RA3 -  Recoñece os sistemas construti-
vos utilizados na fabricación e na instala-
ción de carpintaría e moble, en relación cos 
elementos accesorios e de unión. 

CA2.7 - Esbozáronse os compoñentes 
fundamentais dos mobles, en relación cos 
materiais, a estética, os elementos decora-
tivos, as técnicas, a funcionalidade e a apli-
cación. 

SI NON  

 Unidade didáctica 

7 Elementos de carpintaría 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

▪ CA2.1 - Describíronse sistemas de fabrica-
ción 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 

SI NON  
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información técnica. 

RA3 -  Recoñece os sistemas construti-
vos utilizados na fabricación e na instala-
ción de carpintaría e moble, en relación cos 
elementos accesorios e de unión. 

▪ CA2.1 - Describíronse sistemas de fabrica-
ción 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. 

SI NON  

Nº Unidade didáctica 

8 Fabricación e instalación de elementos de carpintaría e moble 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

▪ CA2.1 - Describíronse sistemas de fabrica-
ción 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. 

▪ CA2.6 - Describíronse sistemas de revesti-
mento de madeira en chans, teitos e pare-
des, e identificáronse os seus compoñen-
tes, e os sistemas de fabricación e de insta-
lación. 

SI NON  

RA3 -Recoñece os sistemas construtivos 
utilizados na fabricación e na instalación de 
carpintaría e moble, en relación cos 

▪ CA2.4 - Identificáronse os sistemas de fabri-
cación e instalación de mobles de cociña, 
baño e armarios encaixados. 

SI NON  



 

 

Páxina 6 de 10 

 

elementos accesorios e de unión. ▪ CA3.1 - Describíronse sistemas de constru-
ción e os subconxuntos de mobles e ele-
mentos de carpintaría. 

▪ CA3.4 - Identificáronse os sistemas de 
unión e ensamblaxe das partes dos elemen-
tos dun moble ou dun elemento de carpin-
taría. 

Nº Unidade didáctica 

9 O acabamento da madeira 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 
neste 
curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

▪ Identificáronse os tipos de acabamentos 
superficiais. 

SI NON  

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O ecosistema do bosque. A árbore 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x  ▪ RA1 -  Identifica a normativa ambiental sobre o uso da 
madeira, para o que recoñece os selos de calidade e va-
lora a súa contribución. 

▪ CA1.1 - Analizáronse os principais tipos de bosque de Es-
paña e a súa xestión de explotación, tendo en conta as 
diferenzas entre as especies de madeiras máis significati-
vas. 

▪ CA1.3 - Levouse a cabo un estudo sobre a planificación 
dos aproveitamentos forestais de España. 

▪ CA1.4 - Elaborouse unha listaxe de madeiras debida-
mente documentada con criterios de respecto ambiental 
mediante algún selo de calidade e control (FSC e PEFC). 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da in-
formación na rede e nos 
traballos de repaso e re-
forzo efectuados no ter-
ceiro trimestre. 

Nº Unidade didáctica 

2 A madeira. Estrutura. Composición. defectos 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 -  Identifica a normativa ambiental sobre o uso da 
madeira, para o que recoñece os selos de calidade e va-
lora a súa contribución. 

▪ CA1.5 - Describiuse a madeira máis adecuada para cada 
traballo en función das súas características e a súa apli-
cación, e rexeitáronse as partidas de madeira non certi-
ficadas. 

▪ CA2.1 - Caracterizouse a estrutura macroscópica e mi-
croscópica da madeira e a cortiza. 

▪ CA2.1 - Caracterizouse a estrutura macroscópica e mi-
croscópica da madeira e a cortiza. 

▪ CA2.3 - Describíronse madeiras e consideráronse as 
súas propiedades físicas e mecánicas, 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, 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da 
información na rede e 
nos traballos de repaso 
e reforzo efectuados no 
terceiro trimestre. 
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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. 

▪ CA2.8 - Seleccionouse o sistema de protección da ma-
deira (acabamento superficial, sales e autoclave, etc.) 
en función do produto que cumpra obter na primeira 
transformación. 

Nº Unidade didáctica 

3 Os subprodutos. Outros materiais 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 -  Identifica a normativa ambiental sobre o uso da 
madeira, para o que recoñece os selos de calidade e va-
lora a súa contribución. 

▪ CA1.6 - Elaborouse unha base de datos de empresas 
que teñan integrados os sistemas de certificación da 
orixe, e aproveitamento das súas madeiras e dos sub-
produtos. 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da 
información na rede e 
nos traballos de repaso 
e reforzo efectuados no 
terceiro trimestre. 

 

 x ▪ RA2 -  Identifica os principais tipos de madeira utilizados 
en carpintaría e moble, e relaciona as súas característi-
cas coas súas aplicacións. 

▪ CA2.7 - Realizáronse listaxes de materiais a partir dos 
produtos de serraxe dispoñibles (táboa, taboleiro, tabo-
íña, listóns e recortes). 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da 
información na rede e 
nos traballos de repaso 
e reforzo efectuados no 
terceiro trimestre. 
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 x ▪ RA3 -  Selecciona produtos derivados da madeira e ou-
tros materiais utilizados en carpintaría e moble, e xusti-
fica a súa aplicación en función do resultado que se ob-
teña. 

▪ CA3.1 - Identificáronse os taboleiros polo seu nome co-
mercial, en función das súas características e da súa 
aplicación. 

▪ CA3.5 - Seleccionáronse os adhesivos en función do ma-
terial que cumpra unir e do proceso de xuntamento. 

▪ CA3.3 - Seleccionáronse os vidros en función das súas 
características e do espazo que haxa que pechar. 

▪ CA3.4 - Seleccionáronse outros materiais, como plásti-
cos, aceiro inoxidable e outros metais, e pedras naturais 
e artificiais. 

▪ CA3.6 - Escolléronse materiais complementarios de mo-
bles e de instalacións. 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da 
información na rede e 
nos traballos de repaso 
e reforzo efectuados no 
terceiro trimestre. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 1ª transformación da madeira 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 -  Caracteriza os procesos de transformación da 
madeira, tendo en conta as relacións entre as especifi-
cacións 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 ma-
deira, 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. 

▪ CA1.4 - Diferenciáronse sistemas de fabricación de ta-
boleiros, en relación cos tipos obtidos e a súa aplica-
ción. 

▪ Elaboración de cuestio-
narios con procura da 
información na rede e 
nos traballos de repaso 
e reforzo efectuados no 
terceiro trimestre. 
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▪ CA1.5 - Describíronse os sistemas de fabricación de la-
minados decorativos de diversos tipos, en relación coas 
súas características técnicas e co seu campo de uso. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar o cuestionario de recuperación. 

Elaboración de dous pequenos traballos a semana con procura da información na rede. 

Ao ser un módulo relacionado cas aprendizaxes prácticas levadas a cabo nos módulos de debuxo e de taller, o repaso que se faga  nestes módulos serve tamén para 
preparar a proba de recuperación. 

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

Realización de un cuestionario tipo test con 10 preguntas por tema con catro opcións como resposta e cun tempo máximo dunha hora compartindo o profesor o 
documento na plataforma Webex. 

A data e a hora será acordada con cada un dos alumnos segundo as súas posibilidades de conexión. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar o cuestionario de recuperación co apoio 
constante do profesor e cos medios de comunicación de correo electrónico e la aplicación Wathsapp. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CCMAM01 Carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0543 Documentación técnica 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial 2º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Fernando López Martínez 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Representación de espazos para instalacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ 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 documenta-
ción técnica existente do espazo onde vaia loca-
lizar o produto requirido. 

▪ CA1.2 - Identificáronse as instalacións existen-
tes no lugar da toma de datos (electricidade, fon-
tanaría, etc.). 

▪ CA1.3 - Seleccionáronse os instrumentos e os 
utensilios necesarios para a toma de datos. 

▪ CA1.4 - Utilizáronse os instrumentos de medi-
ción 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 requirido. 

▪ CA1.9 - Aplicáronse as normas de presentación 
dos traballos e presentáronse debidamente prega-
dos e encadernados. 

▪ CA1.13 - Proporcionáronse e distribuíronse ade-
cuadamente os elementos de carpintaría e moble 
en cada formato, facilitando a claridade e 

▪ Exercicios prácticos de 
representación de espa-
zos e as súas instala-
cións. Croquizado e toma 
de datos de espazos das 
vivendas dos alumnos. 
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comprensión do debuxo. 

Nº Unidade didáctica 

2 Definición de solucións 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA2 -  Avalía solucións construtivas de fabri-
cación, e describe a solución adoptada en fun-
ción dos recursos dispoñibles. 

▪ CA2.1 - Caracterizáronse os procesos de fabri-
cación que interveñen nun produto. 

▪  CA2.3 - Comprobáronse os elementos de fabri-
cación estandarizados. 

▪ CA2.5 - Tívose en conta a serie de fabricación. 
▪ CA2.1 - Caracterizáronse os procesos de fabri-

cación que interveñen nun produto. 
▪ CA2.2 - Consideráronse as máquinas, os equi-

pamentos e as ferramentas principais para levar 
a cabo os procesos de fabricación. 

▪ CA2.10 - Aplicáronse as normas de presenta-
ción dos traballos. 

▪ Exercicios prácticos de 
definición  e represen-
tación de elementos de 
carpintaría e moble. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Elaboración de documentación gráfica 

1ª 
av
al. 

2ª 
av
al. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 -  Elabora bosquexos e esbozos de ele-
mentos e produtos de carpintaría e moble, e pro-
porciona solucións a requisitos establecidos. 

▪ CA3.1 - Seleccionouse o sistema de representa-
ción gráfica máis adecuado para representar o 
conxunto, dependendo da información que se 
queira amosar. 

▪ CA3.2 - Obtivéronse perspectivas do espazo da 

▪ Exercicios prácticos de 
definición  e represen-
tación de elementos de 
carpintaría e moble. 
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fabricación empregando programas de deseño 
asistido por computador. 

▪ CA3.3 - Elixiuse a escala en función do tamaño 
dos obxectos que cumpra representar. 

▪ CA3.4 - Representáronse vistas do conxunto ou 
subconxunto necesarias para a montaxe. 

▪ CA3.5 - Representáronse os detalles identifi-
cando a súa escala e a posición no conxunto. 

▪ CA3.6 - Representáronse despezamentos do 
conxunto. 

▪ CA3.7 - Identificouse o plano coa súa informa-
ción característica. 

▪ CA3.15 - Proporcionáronse e distribuíronse 
adecuadamente os elementos de carpintaría e 
moble en cada formato, facilitando a claridade 
e a comprensión do debuxo. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Procesos de fabricación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ 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 carpintaría e 
moble. 

▪ CA1.1 - Recoñecéronse os procedementos de 
fabricación que interveñen en carpintaría e 
moble. 

▪ CA1.3 - Estableceuse a secuencia das opera-
cións que cumpra realizar. 

▪ Elaboración de docu-
mentación: folla de 
madeira, folla de des-
pece, folla de materiais 
e folla de fabricación. 
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▪ CA1.4 - Asignouse a maquinaria necesaria 
para cada operación. 

▪ CA1.5 - Fíxose a distribución temporal das 
operacións para a elaboración do conxunto. 

▪ CA1.6 - Relacionáronse os aspectos de segu-
ridade e hixiene co proceso. 

▪ CA1.7 - Tivéronse en conta criterios de efi-
ciencia ecolóxica para a selección dos proce-
sos. 

▪ CA1.10 - Aplicáronse as normas de presenta-
ción dos traballos. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Elaboración de orzamentos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 -  Valora solucións de fabricación de 
produtos de carpintaría e moble, e elabora or-
zamentos mediante a utilización de follas de 
cálculo. 

▪ CA2.1 - Manexáronse e interpretáronse tari-
fas. 

▪ CA2.2 - Realizáronse medicións estimando o 
desperdicio segundo os materiais. 

▪ CA2.3 - Calculáronse os custos fixos de fabri-
cación. 

▪ CA2.3 - Calculáronse os custos fixos de fabri-
cación. 

▪ CA2.3 - Calculáronse os custos fixos de fabri-
cación. 

▪ CA2.6 - Utilizouse un programa informático 
para a elaboración de orzamentos. 

▪ Elaboración da orza-
mentos en supostos 
sinxelos de fabricación 
e instalación de carpin-
taría e moble. 
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Nº Unidade didáctica 

6 Proxectos de fabricación de carpintaría e moble 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA3 -  Elabora documentación de proxectos 
de fabricación de carpintaría e moble, e re-
dacta memorias descritivas, utilizando ferra-
mentas informáticas. 

▪ CA3.8 - Elaboráronse documentos utilizando 
ferramentas informáticas. 

▪ CA3.15 - Proporcionáronse e distribuíronse 
adecuadamente os elementos de carpintaría e 
moble en cada formato, facilitando a clari-
dade e comprensión do debuxo. 

▪ CA3.1 - Definiuse o obxecto do proxecto. 
▪ CA3.2 - Valoráronse os antecedentes. 
▪ CA3.2 - Valoráronse os antecedentes. 
▪ CA3.4 - Valoráronse os criterios de xestión 

sustentable dos recursos. 
▪ CA3.5 - Indicáronse as características básicas 

e as calidades dos materiais que se vaian uti-
lizar. 

▪ CA3.6 - Definiuse o tipo de acabamento que 
cumpra realizar. 

▪ CA3.6 - Definiuse o tipo de acabamento que 
cumpra realizar. 

▪ Elaboración da docu-
mentación dun pro-
xecto sinxelo de fabri-
cación e instalación de 
elementos de carpinta-
ría e moble. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

▪ Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar os exercicios de recuperación 
consistentes na elaboración  traballos  de representación de elementos de espazos e elementos de carpintaría e moble. 

Ao ser un módulo relacionado cas aprendizaxes prácticas levadas a cabo nos módulos de taller, o repaso que se faga  nestes módulos serve tamén para preparar a 
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proba de recuperación. 

▪ Actividades de recuperación: Exercicios prácticos de representación  de espazos e de fabricación e instalación de carpintaría e moble a realizar nas dúas últi-
mas semanas do terceiro trimestre. 

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

▪ Exercicios prácticos de representación  de espazos e de fabricación e instalación de carpintaría e moble a realizar nas dúas últimas semanas do terceiro trimes-
tre . 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

▪ Actividades de repaso e reforzo baseadas nos contidos mínimos e imprescindibles da programación co obxectivo de preparar as actividades de recuperación 
co apoio constante do profesor e cos medios de comunicación de correo electrónico e la aplicación Wathsapp. Se fora necesario se farían conexións con la 
aplicación Webex. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 I.E.S.de MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 Carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinarío Presencial M2 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Javier Iglesias Varela 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1. Comproba características superficiais do so-

porte, identifica os defectos e describe as medidas co-

rrectoras. 

CA1.3. Identificáronse os soportes e valoráronse as 

súas calidades para a aplicación de produtos 

.CA1.5. Determinouse a granulometría dos abrasivos 

para empregar en función do tipo de soporte que se 

vaia preparar. 

CA1.7. Identificáronse as medidas correctoras nos de-

fectos superficiais detectados. 

CA1.9. Valorouse a posibilidade de empregar outros 

produtos, como ceras, aceites, decapantes, etc 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA2. Prepara produtos de acabamento, para o que 

interpreta instrucións de fábrica e mestura os seus 

compoñentes en condicións de seguridade e saúde labo-

ral. 

– CA2.1. Realizouse a mestura de produtos respectando 

as follas de seguridade de cada produto. 

CA2.4. Realizouse a preparación de produtos de aca-

bamento coa viscosidade adecuada ao equipamento de 

aplicación. 

CA2.5. Respectáronse as instrucións de fábrica na adi-

ción de disolventes. 

– CA2.6. Entoáronse produtos considerando a compa-

tibilidade. 

CA2.8. Preparáronse os produtos segundo o lugar ao 

que vaian ir destinados. 

CA2.10. Preparáronse os produtos en condicións am-

bientais adecuadas, respectando as normas de saúde 

laboral 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 

 

X X  RA3. Realiza acabamentos protectores e decorativos 

sobre superficies de madeira e derivados con medios 

mecánicos e manuais, e xustifica a selección do produ-

to. 

CA3.1. Seleccionáronse os medios manuais en función 

do traballo que se vaia realizar. 

CA3.11. Utilizáronse correctamente os equipamentos 

de protección persoal e ambiental que garantan as con-

dicións de seguridade axeitadas. 
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X X  RA4. Controla o proceso de secado e curado, identi-

fica os defectos e describe as medidas correctoras. 

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. 

– CA4.4. Comprobáronse os parámetros dos equipa-

mentos utilizados no secado de produtos por reacción 

química. 

– 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. 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  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 aplica-

ción coa frecuencia establecida. 

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. 

CA5.8. Identificáronse as posibles fontes de contami-

nación ambiental. 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

* Valoración das avaliacións anteriores. 

* Comprobación dos traballos encomendados. 

* A entrega dos traballos en prazo e forma. 

* A media da 1ª é a 2ª avaliación suporá o 70% da nota final. 

* A elaboración dos traballos encomendados será o 20% da nota final. 

* A predisposición do alumno na elaboración, resolución, e entrega en prazo será o restante do 10% da nota. 
 



 

 

Páxina 7 de 7 

 

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

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua serán avaliados mediante unha proba escrita en data oportuna que se lles facilitará a os alumnos. 

 

Dita proba constará de tantas partes como probas escritas se fixeran durante o curso, é para aprobar o módulo será preciso aprobar todas as partes, que serán avalia-
das independentemente ( do mesmo xeito que foron avaliados os alumnos que non perderon ese dereito). 

 

No suposto que se retomara  a volta o colexio  no mes de Xuño, elaborarase unha proba práctica que abarque todos os contidos realizados durante o curso, tendo que 
superar dita proba para acadar o aprobado. 

 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

* Envio consensuado co alumnado de todo material tanto de repaso, reforzo é recuperación, a traves de correo eléctronico. 

 

* A facilidade de entrega dos traballos tanto por correo eléctronico como via Wspp. 

 

* Envio de enlaces eléctronicos para visualización de videos relaccionados coas materias a recuperar. 

 

* Elaboración de supostos prácticos que poñan en contexto teórico o que antes facía o alumno no taller, relatando por escrito toda a secuencialización que conleva 
cada traballo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 I.E.S. de MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 CARPINTARÍA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0544 Mecanizado de madeira e derivados 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral ordinario Presencial M2 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JAVIER IGLESIAS VARELA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 Mecanizado de madeira e derivados 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1. Selecciona materiais para a fabricación en 

carpintaría e moble, aplicando métodos de optimiza-

ción. 
. 

– CA1.1. Comprobouse a lista de despezamento de 

materiais interpretando a documentación técnica. 

 

– CA1.3.Comprobouse que as dimensións dos mate-

riais 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 dimen-

sión correctas finais. 

 

– CA1.8. Demostrouse predisposición cara á aprendi-

zaxe 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA2. Prepara a fabricación de elementos de madeira 

e derivados, marcando pezas e determinando opera-

cións de mecanizado convencional. 

CA2.1. Comprobouse a dispoñibilidade de materiais e 

medios para a fabricación. 

– CA2.2. Seleccionouse o material idóneo. 

CA2.4. Realizouse a marcaxe da primeira peza de refe-

rencia. 

– CA2.5. Asignáronse máquinas e persoal para as nece-

sidades de fabricación. 

– CA2.6. Planificouse o fluxo de traballo en función 

dos recursos dispoñibles. 

– CA2.7. Realizáronse os patróns requiridos. 

 

 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA3. Pon a punto máquinas de mecanizado conven-

cional, axustando os seus parámetros, 

e verifica primeiras pezas. 

CA3.3. Estableceuse a secuencia do mecanizado da 

peza. 

CA3.4. Preparáronse os materiais para o seu mecaniza-

do, sen que afecte o proceso. 

CA3.6. Instaláronse e axustáronse os elementos de se-

guridade e alimentación nas máquinas e nos equipa-

mentos. 

– CA3.7. Comprobouse que a zona de traballo estea en 

condicións para iniciar as operacións de mecanizado. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA4. Obtén pezas e subconxuntos realizando opera-

cións de mecanizado-prensaxe, e verifica a calidade do 

producto. 

CA4.1. Comprobouse o estado das ferramentas, e o 

axuste das máquinas e dos equipamentos de protección. 

– CA4.2. Seleccionáronse os equipamentos de protec-

ción individual e valorouse a súa utilidade. 

CA4.3. Simulouse o percorrido da primeira peza coa 

máquina parada, e comprobáronse as medidas de segu-

ridade. 

CA4.6. Encoláronse e prensáronse as pezas cos mate-

riais definidos na documentación técnica cos equipa-

mentos e os medios establecidos. 

– CA4.7. Comprobouse que o tempo de mecanizado da 

peza sexa o mínimo posible para os requisitos esixidos. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA5. Mantén operativas máquinas e equipamentos, 

realizando e describindo operación de limpeza, afiadura 

de ferramentas e susutitucións 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. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA6. Cumpre as normas de prevención de riscos 

laborais e de protección ambiental,identifica os riscos 

asociados e adopta as medidas necesarias para os pre-

vir. 

– 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 demateriais, ferramentas, 

máquinas e utensilios. 

CA6.4. Describíronse os elementos de seguridade (pro-

teccións, alarmas, paros deemerxencia, etc.) das má-

quinas e os equipamentos de protección individual 

(calzado,protección ocular, indumentaria, etc.) que se 

empregan nas operacións de mecanizado 

CA6.6. Determináronse as medidas de seguridade e de 

protección persoal que cumpraadoptar na preparación e 

na execución das operacións de mecanizado 
 

CA6.11. Describíronse os protocolos en caso de acci-

dentes. 
 

 

 

 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

* Valoración das avaliacións anteriores. 

* Comprobación dos traballos encomendados. 

* A entrega dos traballos en prazo e forma. 

* A media da 1ª é a 2ª avaliación suporá o 70% da nota final. 

* A elaboración dos traballos encomendados será o 20% da nota final. 

* A predisposición do alumno na elaboración, resolución, e entrega en prazo será o restante do 10% da nota. 
 

 

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

 

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua serán avaliados mediante unha proba escrita en data oportuna que se lles facilitará a os alumnos. 

 

Dita proba constará de tantas partes como probas escritas se fixeran durante o curso, é para aprobar o módulo será preciso aprobar todas as partes, que serán avalia-
das independentemente ( do mesmo xeito que foron avaliados os alumnos que non perderon ese dereito). 

 

No suposto que se retomara  a volta o colexio  no mes de Xuño, elaborarase unha proba práctica que abarque todos os contidos realizados durante o curso, tendo que 
superar dita proba para acadar o aprobado. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

* Envio consensuado co alumnado de todo material tanto de repaso, reforzo é recuperación, a traves de correo eléctronico. 

 

* A facilidade de entrega dos traballos tanto por correo eléctronico como via Wspp. 

 

* Envio de enlaces eléctronicos para visualización de videos relaccionados coas materias a recuperar. 

 

* Elaboración de supostos prácticos que poñan en contexto teórico o que antes facía o alumno no taller, relatando por escrito toda a secuencialización que conleva 
cada traballo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15008817 I.E.S. de MELIDE 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 CARPINTARÍA E MOBLE 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0546 Montaxe de carpintaría e moble M2 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral ordinario Presencial M2º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JAVIER IGLESIAS VARELA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 MONTAXE DE CARPINTARIA E MOBLE 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1. Organiza a montaxe de mobles e carpintaría, 

tendo en conta a relación entre a secuenciade opera-

cións establecida e as materias primas seleccionadas 

CA1.2. Relacionouse a documentación de recepción de 

material coas instrucións de montaxe. 

CA1.4. Identificáronse as formas de montaxe mediante 

as ferraxes e os elementos de unión. 

CA1.8. Caracterizáronse os tratamentos de manipula-

ción das ferraxes e os complementos de mobles. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  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 fun-

cións 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. 

CA2.11. Seleccionouse o tipo de adhesivo adecuado 

para cada traballo, atendendo ás súas características e 

propiedades (composición, tempo aberto, comporta-

mento baixo certas condicións físicas de humidade, 

temperatura, etc.). 

CA2.14. Determináronse os equipamentos de protec-

ción individual necesarios. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA3. Compón conxuntos de carpintaría e moble, 

para o que interpreta as especificacións técnicas do 

produto, aplicando procedementos de montaxe racio-

nais e eficientes. 

CA3.1. Identificouse a posición de cada peza mediante 

códigos ou símbolos (numéricos, alfabéticos, alfanumé-

ricos, etc.). 

– CA3.2. Establecéronse as fases de montaxe conside-

rando o tipo de montaxe (caixóns, portas e armazóns, 

etc.) e os medios dispoñibles. 

CA3.5. Controláronse os parámetros técnicos de com-

probación básicos 

CA3.6. Comprobáronse as dimensións e as tolerancias 

das pezas e das unións (ensamblaxes e empalmes), a 

partir de planos de montaxe. 

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 se-

guinte fase. 
 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA4. Monta ferraxes e accesorios, para o que inter-

preta instrucións técnicas, e realiza operacións de veri-

ficación do funcionamento. 

CA4.1. Identificáronse os tipos de ferraxes que existen 

no mercado actual, en relación coa súa función en ele-

mentos e conxuntos de carpintaría e moble. 

– CA4.2. Seleccionáronse as ferraxes en función do 

tipo de moble ou de accionamento establecidos no pro-

xecto. 

CA4.3. Confeccionouse o plan de montaxe do conxun-

to e dos seus compoñentes. 

– CA4.6. Comprobáronse os parámetros establecidos. 

CA4.9. Demostrouse predisposición cara á aprendiza-

xe. 

 

 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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X X  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos 

laborais e de protección ambiental, e identifica os ris-

cos 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, utensi-

lios, 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, fe-

rramentas 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 prepara-

ción e na execución das operacións de mecanizado. 
 

 

 

* Os propios traballos envia-
dos os alumnos. 

* A comprobación da elabo-
ración destes traballos. 

* A aptitude e a predisposi-
ción do alumno na súa elabo-
ración é as entregas en prazo 
marcado. 

* Posibilidade de facer unha 
proba práctica no suposto de 
acometer o curso presencial 
no mes de Xuño. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

* Valoración das avaliacións anteriores. 

* Comprobación dos traballos encomendados. 

* A entrega dos traballos en prazo e forma. 

* A media da 1ª é a 2ª avaliación suporá o 70% da nota final. 

* A elaboración dos traballos encomendados será o 20% da nota final. 

* A predisposición do alumno na elaboración, resolución, e entrega en prazo será o restante do 10% da nota. 
 

 

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

 

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua serán avaliados mediante unha proba escrita en data oportuna que se lles facilitará a os alumnos. 

 

Dita proba constará de tantas partes como probas escritas se fixeran durante o curso, é para aprobar o módulo será preciso aprobar todas as partes, que serán avalia-
das independentemente ( do mesmo xeito que foron avaliados os alumnos que non perderon ese dereito). 

 

No suposto que se retomara  a volta o colexio  no mes de Xuño, elaborarase unha proba práctica que abarque todos os contidos realizados durante o curso, tendo que 
superar dita proba para acadar o aprobado. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

* Envio consensuado co alumnado de todo material tanto de repaso, reforzo é recuperación, a traves de correo eléctronico. 

 

* A facilidade de entrega dos traballos tanto por correo eléctronico como via Wspp. 

 

* Envio de enlaces eléctronicos para visualización de videos relaccionados coas materias a recuperar. 

 

* Elaboración de supostos prácticos que poñan en contexto teórico o que antes facía o alumno no taller, relatando por escrito toda a secuencialización que conleva 
cada traballo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

   15008817 IES de Melide 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMMAM01 Técnico en carpintaría e moble 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral ordinario Presencial 2ºCMM 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

José Fernández Jiménez 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Máquinas e programas de control numérico. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Realiza programas de control numérico para o mecanizado de 
pezas de madeira e derivados, para o que interpreta manuais e apli-
ca sistemas de programación. 

 CA1.1 Identificáronse as clases de máquinas CNC, as súas presta-
cións 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 pro-

gramación. 
 CA1.13 Elaboráronse os programas de control numérico e mellorou-

se o proceso para a fabricación. 
 

NON 
 

NON 
 

SI 
SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
NON 

 
SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
NON 

 
SI 
 

SI 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

 
 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
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 RA1 - Realiza programas de control numérico para o mecanizado de 
pezas de madeira e derivados, para o que interpreta manuais e apli-
ca sistemas de programación. 

 CA1.14 Definíronse os criterios de creación para a interpretación de 
códigos mediante valores estandarizados nunha linguaxe compren-
sible para o cadro produtivo. 

 CA1.15 Identificáronse os tipos de codificación máis empregados e 
seleccionouse o máis adecuado. 

 CA1.16 Mantívose unha actitude ordenada e metódica, e demos-
trouse interese pola mellora do proceso. 

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

bilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 
 
 

SI 

 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 
 
 

NON 

 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
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1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

2 Preparación das máquinas de control numérico. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e 
dispondo ferramentas e 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 mecani-

zado. 
 CA2.4 Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada modali-

dade de copia de seguridade. 
 CA2.5 Simulouse informaticamente o programa, efectuando as 

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

sarios 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 traba-
llar. 

 CA2.8 Seleccionáronse as ferramentas segundo as necesidades de 
produción. 

 CA2.9 Montáronse na máquina as ferramentas programadas, res-
pectando 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 ferramentas instaladas. 
 

SI 
 

NON 
NON 

 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

NON 
NON 

 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 
 
 
 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
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 RA2 - Prepara máquinas de control numérico, cargando programas e 
dispondo ferramentas e utensilios. 

 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 proce-
deuse 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 responsa-

bilidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 
SI 
 

NON 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 

 
SI 
 

NON 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NON 

 
Opc.LC Proxecto e proba práctica 

 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 6 de 10 

 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Control do proceso de mecanizado. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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 procedemen-
tos 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 calida-
de (tolerancias, estelamento, repelo, etc.). 

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

lidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 CA3.8 Realizouse o proceso de control, respectando os procedemen-
tos, as normas e as recomendacións que se especifican na documen-
tación técnica. 

 CA3.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 
SI 
 
 

NON 
 
 

SI 
SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 

 
SI 
 
 

SI 
 
 

SI 
SI 
 

SI 
 

NON 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 

 
Opc.LC Proxecto e proba práctica 

 
 
 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
Opc.LC Proxecto e proba práctica 

 
Opc.LC Proxecto e proba práctica 

 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
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1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 Mantemento de máquinas de C.N. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel de máquinas de 
control numérico, para o que interpreta manuais e aplica os proce-
dementos establecidos. 

 CA4.1 Definíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel 
aplicando o indicado por fábrica. 

 CA4.2 Realizáronse as operacións de mantemento operativo esta-
blecidas. 

 CA4.3 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo de-
terminadas. 

 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 responsabi-

lidade e de respecto polo traballo en equipo, e cara aos compañei-
ros e as compañeiras. 

 
SI 
 

NON 
 

NON 
SI 

NON 
NON 

SI 
 

SI 

 
SI 
 

NON 
 

NON 
SI 

NON 
NON 

SI 
 

NON 

 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
 
 
 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

Opc.LC Proxecto e proba práctica 
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1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Prevención de riscos laborais. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 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 me-
dios 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 equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumenta-
ria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado con 
máquina 

 CA5.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA5.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das ope-
racións 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 segurida-
de. 

 CA5.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA5.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. 

 
SI 
 

SI 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 

         

 
SI 
 

SI 
 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 

SI 
 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 

 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
 

PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 
telemáticas/presenciais) 

 
Opc.LC Proxecto e proba práctica 

 
PE (Cuestionarios, test, exercicios e probas 

telemáticas/presenciais) 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Mínimos exixibles. 
Por tratarse dun módulo pendente de 2º curso que se desenvolve enteiramente durante o 3º trimestre,  os mínimos exixibles serían todos os relacionados  cos CA imprescindibles da programación. Moitos destes  criterios están 
relacionados con actividades prácticas que obrigadamente se teríann que levar a cabo nas instalacións do Centro de ensino. Polo tanto se programan CAs que requirirían da presenza do alumno  no Centro, ben para desenvolver 
un traballo práctico de varias semanas tipo proxecto, ben para realizar unha proba teórico práctica relacionada co proxecto.  
A non presenza do alumno no centro non eximirá da realización do proxecto que será entregado para a avaliación final de forma telemática , téndose en conta neste caso a limitación que supón non dispoñer dos medios e equi-
pamentos para materializalo. Así mesmo  tamén se realizará de forma telemática a proba teórico-práctica. 
O resto de contidos máis teóricos, cos seus CA imprescindibles asociados, se poderán desenvolver de modo telemático coa realización de traballos e probas non presenciais. 
 
Criterios de cualificación. 
Traballos e probas non presenciais se valorarán sobre 5 puntos na nota final. 
Proxecto  +  Proba teórico-práctica se valorarán sobre 5 puntos na nota final. 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Tendo en conta a falta de recursos, tanto informáticos como de conectividade de internet , non sendo polo teléfono móvil  nalgúns casos e a deshabituación de traballar por medios telemáticos como a aula virtual, tendo en conta 
que este tipo de módulos son eminentemente prácticos, desenvolvéndose nos talleres, dende o principio desta fase acordouse co alumnado a comunicación por correo electrónico. 
Continuamente se envían correos para demandar resposta ás tarefas, indagar sobre as dificultades que lles poidan xurdir aos alumnos, apoialos e orientalos no proceso de ensino aprendizaxe, mediante o seguemento e corrección 
das tarefas. 
Os prazos de entrega manéxanxe de forma flexible atendendo á maior ou menor complexidade ou laboriosidade das tarefas e das dificultades atopadas. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 
 


