
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

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

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

persoal.

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

unidade de competencia.

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

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

Cualificación profesional. 

Mecanizado de madeira e derivados

Código.

MAM058_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Mecanizar madeira e derivados

Unidade de competencia. Nivel.

1UC0162_1

A persoa candidata O asesor ou a asesora

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

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

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

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

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

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

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

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

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Mecanizar pezas planas de madeira e derivados con máquinas manuais 
ou automáticas, seguindo instrucións.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Clasificar as pezas de madeira ou derivados mecanizadas, en función da súa calidade e da 
secuencia de procesos.

APS1.1 Preparar o posto de traballo, seleccionando os materiais e as ferramentas para o 
mecanizado de pezas planas, de acordo coas listaxes de pezas.

APS1.2 Alimentar as máquinas manuais, guiando as pezas sobre a mesa de forma conveniente aos 
fins do traballo, tendo en conta a calidade da madeira (reviramentos, nós, patas de gallo, 
etc.) e a dirección da fibra.

APS4.2 Amorear as pezas sobre elementos de transporte idóneos que se vaian utilizar en cada 
caso, facilitando a súa mobilidade e o seu manexo posteriores.

APS4.3 Transportar as pezas aos procesos de mecanizado, empregando os medios de transporte 
axeitados, de xeito que non se danen as pezas nin se desordenen as moreas realizadas.

APS1.3 Alimentar máquinas automáticas, manualmente ou mecanicamente, considerando o 
proceso que se vaia desenvolver e os parámetros da máquina (número de mecanizados, 
velocidade de avance, etc.).

APS1.4 Colocar as pezas nos centros de mecanizado, considerando o sistema de ancoraxe da 
mesa, utilizando os medios de suxeición axeitados a esta.

APS4.4 Cubrir o parte de traballo, indicando o número de pezas elaboradas e considerando as 
incidencias que xurdiran durante o mecanizado e o tempo empregado.

APS1.5 Verificar as pezas mecanizadas que conteñan caixas, espigas, trades e recalaxes, 
mediante patróns e/ou observación visual, e separar as pezas defectuosas, segundo 
instrucións.

APS1.6 Comprobar o acabamento e a calibraxe das pezas lixadas polo tacto, comprobando o seu 
grosor, e rexeitar as pezas defectuosas, segundo instrucións.

APS1.7 Aplicar as operacións de mantemento básico nas máquinas, cumprindo o plan de 
mantemento da empresa cando a situación o requira.

APS1.8 Substituír elementos da máquina requiridos polo mantemento básico, segundo o plan de 
mantemento da empresa ou cando a situación o requira.

Mecanizar pezas curvas de madeira e derivados, utilizando serra cinta, 
seguindo instrucións.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Preparar o posto de traballo, seleccionando os materiais e as ferramentas para o 
mecanizado de pezas curvas, de acordo coas listaxes de pezas.

APS2.2 Marcar as pezas para mecanizar, seleccionando o patrón de marcaxe que se vaia utilizar 
en función da peza que se ccontorne, obtendo o máximo aproveitamento da madeira ou do 
taboleiro, considerando a dirección da fibra e as características da madeira.

APS2.3 Serrar coa serra de cinta as pezas de madeira marcadas, respectando a marcaxe, de 
maneira que se consigan pezas individuais, facilitando así o seu manexo.

APS2.4 Contornar as pezas de madeira na serra cinta, de forma que se axuste ao corte, seguindo 
as marcas das pezas, utilizando os elementos auxiliares necesarios, reducindo así o 
número de pezas refugables por rotura ou outros defectos.

APS2.5 Aplicar as operacións de mantemento básico na serra cinta, mantendo esta no estado 
requirido, segundo o plan de mantemento da empresa, ou cando a situación o requira.

APS2.6 Substituír os elementos requiridos polo mantemento básico, segundo o plan de 
mantemento da empresa ou cando a situación así o requira.

Mecanizar pezas de madeira e derivados coa fresa tupí, seguindo 
instrucións.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Mecanizar pezas de madeira e derivados coa fresa tupí, seguindo 
instrucións.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Seleccionar o patrón requirido, en función do tipo das pezas que cumpra mecanizar, 
considerando o tipo de ferramenta e parámetros da máquina (revolucións, diámetro exterior 
de corte, etc.).

APS3.2 Fixar as pezas de madeira do patrón para o mecanizado, mediante os elementos de 
fixación axeitados, considerando as características físicas mecánicas da peza (nós e 
dirección da fibra).

APS3.3 Colocar a fresa, o utensilio ou a ferramenta especificados para o mecanizado de pezas de 
madeira curvas.

APS3.4 Suxeitar as pezas curvas para mecanizar ao aire, adoptando posicións que reduzan os 
riscos, contorneando as pezas de madeira ou derivados manualmente, axustando o 
copiador na posición correcta, seguindo o contorno do patrón ou as marcas das pezas.

APS3.5 Aplicar as operacións de mantemento básico na fresa tupí para a mantera en 
funcionamento, segundo o plan de mantemento da empresa ou cando a situación o requira.

APS3.6 Substituír os elementos da fresa tupí, segundo o plan de mantemento da empresa ou 
cando a situación o requira.
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