
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Politécnico de Santiago 2017/201815015767 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Carpintaría e moble Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM01Madeira, moble e cortiza Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0542 Control de almacén 02017/2018 053

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN FRANCISCO LÓPEZ SARDIÑA,NESTOR VAZQUEZ MARIÑO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

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

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.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

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

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

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

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

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

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

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

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.3 Comprobouse que os medios de transporte estean en condicións de uso.

CA3.4 Estableceuse a colocación das mercadorías que cumpra trasladar ao lugar de instalación, e facilitouse a súa identificación e a súa manipulación.

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.

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

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

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.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

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

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.5 Expedíronse e cargáronse os produtos cos medios adecuados segundo as unidades de carga, volume e peso.

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

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

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

CA5.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recibe materias primas, compoñentes e produtos aplicando procedementos de inspección, rexistro e control establecidos.

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

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.

RA4 - Prepara pedidos de materias primas, compoñentes e produtos, e xustifica as medidas de xestión propostas para mellorar as demandas cursadas.

RA5 - Expide materias primas, compoñentes e produtos, e colócaos segundo o medio de carga e de transporte seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

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

CA1.2 Empregáronse sistemas informatizados para a xestión de existencias.

CA1.3 Controláronse os elementos recibidos con base nas especificacións técnicas, e separáronse os que non as cumpran.

CA1.4 Formalizouse o rexistro de control en función da inspección realizada.

CA1.5 Comprobouse que as materias primas recibidas se correspondan co pedido realizado e co albará de entrega.

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

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

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

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

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

CA2.2 Reflectíronse nos documentos de control de existencias os accesorios e os elementos recibidos, e comprobáronse as existencias.

CA2.3 Repuxéronse as existencias seguindo os circuítos de comunicación establecidos.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.3 Comprobouse que os medios de transporte estean en condicións de uso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Estableceuse a colocación das mercadorías que cumpra trasladar ao lugar de instalación, e facilitouse a súa identificación e a súa manipulación.

CA3.5 Demostrouse interese por aprender novas técnicas e novos medios.

CA3.6 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

CA3.7 Trasladáronse as materias primas, os compoñentes e os accesorios, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA3.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

CA4.1 Agrupáronse por lotes os materiais segundo o pedido cursado, de forma que se poida verificar a súa composición.

CA4.2 Diferenciáronse os documentos utilizados na xestión do almacén.

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

CA4.4 Preparáronse as unidades de carga atendendo a requisitos como peso, volume, facilidade de manexo, resistencia, estabilidade, etc.

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.).

CA4.6 Preparáronse os pedidos atendendo a razóns de prioridade ou tempo cursado.

CA4.7 Preparáronse os pedidos, para o que se adoptaron medidas de prevención e saúde laboral.

CA4.8 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

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

CA5.2 Comprobouse a carga dos produtos en orde inversa ao da descarga, segundo os destinos.

CA5.3 Planificouse a carga dos produtos, e colocáronse e inmobilizáronse de xeito que non sufran deterioración.

CA5.4 Separáronse os tipos de residuos xerados, tanto na recepción como na preparación de pedidos.

CA5.5 Expedíronse e cargáronse os produtos cos medios adecuados segundo as unidades de carga, volume e peso.

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

CA5.7 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.

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

CA5.9 Realizáronse as tarefas traballando en equipo, nos casos establecidos.

Mínimos esixibles

 Manipulación e manexo de materiais en recepción.

 Control de calidade visual na recepción de subministracións.

 Técnicas de recepción.

 Riscos físicos na recepción e manipulación de materiais.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Clasificación de materiais e produtos segundo os destinos.

 Sistemas de paletización de produtos

 Valoración das existencias con diversos criterios (FIFO, LIFO, PMP, etc.).

 Almacenamento e colocación de elementos segundo parámetros establecidos (frecuencia

de uso, peso, volume, perigo, inflamabilidade, toxicidade, caducidade, destino,

etc.).

Amoreamento e colocación de materiais.

 Elementos de seguridade: persoais, e en máquinas e instalacións.

 Sistemas de prevención e extinción de incendios no almacén de materiais e produtos.

 Transpaletas: clases, manexo e mantemento. Carros manuais.

 Medidas de prevención de riscos laborais e saúde laboral no traslado de materias primas,

compoñentes e accesorios.

 Técnicas de preparación de pedidos.

 Documentos de compravenda ou prestación de servizos utilizados na xestión do almacén

(albará, folla de pedido, factura, etc.).

 Unidades de carga: características.

 Medidas de prevención de riscos laborais e saúde laboral na preparación de pedidos.

 Medios de carga.

 Inmobilización de cargas.

 Control dos produtos expedidos

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Cada  exame se calificará de 1 a 10 puntos. Si hay decimais  maiores de 5 se pondrá a nota enteira  inmediata superior ( si a nota e de 5 ou

superior), si e menor ou igual de 5 se pondrá a nota enteira inmediata inferior.Por exemplo: si sae un 7,5 a nota da avaliación e de un 7 e si fose

7,6 a nota e un 8.

Pregunta non contestada ou incompleta valerá 0 puntos.

Pregunta contestada correctamente valerá o cociente de dividir  10 puntos polo nº de preguntas do exame ( nota A).Si hai 15 preguntas, cada

pregunta valerá 10:15= 0,66 puntos .

A nota mínima para aprobar será de 5 puntos, en cada unha das probas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

EXAME TEORICO DOS CONTIDOS

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

EXAME PRATICO DOS CONTIDOS
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