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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

MAM Instalación e amoblamento Ciclos
formativos de
grao medio

CMMAM02Madeira, 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 (*)

MP0780 Instalación de carpintaría 02017/2018 0210

MP0780_44 Revestimento de paramentos verticais 02017/2018 052

MP0780_34 Colocación de sollados 02017/2018 053

MP0780_14 Instalación de portas e ventás 02017/2018 053

MP0780_24 Instalación de vestidores e armarios encaixados 02017/2018 052

(*) 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

(MP0780_34) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_24) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_14) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_44) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0780_34) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_14) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_24) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_44) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_24) RA3 - Instala vestidores e armarios encaixados fixando compoñentes e regulando ferraxes.

(MP0780_34) RA3 - Coloca sollados de madeira e derivados, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación
segundo os condicionantes da instalación.

(MP0780_14) RA3 - Instala portas e ventás fixándoas aos paramentos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

(MP0780_44) RA3 - Reviste paramentos verticais, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación segundo os
condicionantes de instalación.
(MP0780_24) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_44) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_14) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_34) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_24) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_14) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_44) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_34) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_24) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_14) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_44) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0780_24) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_44) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_34) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0780_44) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_34) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_14) CA1.3 Realizáronse as medicións e as comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_24) CA1.3 Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.

(MP0780_24) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_44) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_34) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_14) CA1.4 Comprobouse o acceso a subministracións básicas de obra.

(MP0780_34) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_24) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_44) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_14) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0780_24) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_14) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_34) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_44) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0780_24) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_14) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_44) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_34) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0780_14) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que cumpra instalar e a ferramenta.

(MP0780_34) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que se vaia instalar e a ferramenta.

(MP0780_44) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra, prevendo as condicións ambientais, para o material que se vaia instalar e a
ferramenta.

(MP0780_24) CA1.8 Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que se vaia instalar e a ferramenta.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_44) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela para a súa colocación.

(MP0780_24) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela, prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_14) CA1.9 Estableceuse o acceso á obra e a distribución do material nela prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.

(MP0780_34) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_14) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_44) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_34) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0780_14) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_24) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_44) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_34) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0780_44) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_14) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_24) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_34) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0780_14) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_44) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_34) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_24) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0780_34) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_44) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_14) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0780_24) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA2.6 Manipulouse e embalouse correctamente.

(MP0780_34) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_44) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_24) CA2.6 Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.

(MP0780_34) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_44) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_24) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_14) CA2.7 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0780_34) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos das paredes e os niveis de chan (niveis de referencia principais).

(MP0780_44) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos e a planimetría das paredes obxecto de recubrimento.

(MP0780_24) CA3.1 Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ocos e os niveis de chan e paredes.

(MP0780_14) CA3.1 Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación.

(MP0780_14) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_24) CA3.2 Recibíronse todos os compoñentes que haxa que instalar.

(MP0780_34) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_44) CA3.2 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_34) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_44) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_24) CA3.3 Definíronse as necesidades de persoal.

(MP0780_14) CA3.3 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, en caso necesario.

(MP0780_34) CA3.4 Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar.

(MP0780_44) CA3.4 Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar.

(MP0780_14) CA3.4 Montáronse os elementos necesarios para a súa posterior instalación.

(MP0780_24) CA3.4 Mecanizouse con ferramenta ou maquinaria portátil, de ser necesario.

(MP0780_44) CA3.5 Preparouse a superficie, en función do tipo de instalación que haxa que realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA3.5 Preparouse a superficie en función do tipo de instalación que se vaia realizar.

(MP0780_14) CA3.5 Instaláronse as ferraxes de fixación seguindo as indicacións da documentación técnica.

(MP0780_24) CA3.5 Determináronse as fases de montaxe en función da instalación.

(MP0780_34) CA3.6 Fíxose a implantación da instalación tendo en conta criterios económicos e funcionais.

(MP0780_44) CA3.6 Fíxose a implantación da instalación tendo en conta criterios económicos e funcionais.

(MP0780_14) CA3.6 Instaláronse as portas e as ventás seguindo as especificacións de fábrica e o tipo de instalación.

(MP0780_24) CA3.6 Panelouse a parede soporte segundo requira a composición.

(MP0780_14) CA3.7 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (premedores eléctricos, etc.).

(MP0780_34) CA3.7 Dispuxéronse as táboas ou taboíñas na posición axeitada por motivos estéticos.

(MP0780_24) CA3.7 Instaláronse e niveláronse os elementos estruturais e os módulos na orde establecida.

(MP0780_44) CA3.7 Instalouse o revestimento empregando as ferramentas e as ferraxes adecuadas ao tipo de instalación.

(MP0780_44) CA3.8 Mantívose a horizontalidade dos elementos ou o ángulo establecido no proxecto de instalación.

(MP0780_14) CA3.8 Rematouse a instalación (tapaxuntas, picaportes, etc.) segundo as especificacións do proxecto.

(MP0780_34) CA3.8 Instalouse o sollado empregando as ferramentas e as ferraxes adecuados ao tipo de instalación.

(MP0780_24) CA3.8 Axustáronse os elementos móbiles (accesorios, e frontes de portas e caixóns).

(MP0780_44) CA3.9 Instaláronse os remates tendo en conta os movementos previstos da instalación (dilatación e contracción).

(MP0780_24) CA3.9 Instaláronse as ferraxes (gravateiros, zapateiros e colgadoiros abatibles, etc.) e comprobouse o seu funcionamento.

(MP0780_14) CA3.9 Instaláronse os elementos móbiles (follas) e reguláronse de acordo coas indicacións do proxecto.

(MP0780_34) CA3.9 Prevíronse xuntas de dilatación en función de distintos parámetros (tipo de material, tipo e tamaño de instalación, etc.).

(MP0780_14) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA3.10 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (rexistros de luz e auga, etc.).

(MP0780_34) CA3.10 Dispuxéronse os elementos complementarios especificados na documentación técnica (zócolo, rexistros de luz e de auga, etc.).

(MP0780_24) CA3.10 Realizáronse as instalacións complementarias descritas na documentación (premedores eléctricos, rexistros luz e auga etc.).

(MP0780_24) CA3.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA3.11 Usáronse sistemas de ferraxes que permitan o acceso de rexistros.

(MP0780_34) CA3.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA3.12 Cubríronse os formularios de control de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA3.13 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_24) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_14) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_44) CA4.1 Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

(MP0780_24) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_14) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_44) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque e masillas, etc.).

(MP0780_34) CA4.2 Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.).

(MP0780_24) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_44) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_14) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_34) CA4.3 Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar defectos.

(MP0780_44) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_34) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_14) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_24) CA4.4 Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os utensilios de aplicación.

(MP0780_34) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_44) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete e espátulas, etc.).

(MP0780_14) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_24) CA4.5 Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, espátulas, etc.).

(MP0780_34) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_14) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_24) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_44) CA4.6 Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de acabamentos.

(MP0780_34) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_14) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_24) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_44) CA4.7 Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.

(MP0780_14) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_34) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_44) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_24) CA4.8 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0780_34) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_44) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_24) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_14) CA4.9 Retiráronse e recicláronse os envases e as embalaxes.

(MP0780_44) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_44) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_34) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_14) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0780_24) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_34) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_44) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_14) CA5.2 Identificáronse os riscos de seguridade segundo o tipo de instalación.

(MP0780_14) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_24) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_44) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_34) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0780_44) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecanizado.

(MP0780_34) CA5.4 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.

(MP0780_14) CA5.4 Describíronse e relacionáronse 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.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_24) CA5.4 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.

(MP0780_14) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_34) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_24) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_44) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0780_14) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_24) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_44) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_34) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0780_34) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_44) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_14) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_24) CA5.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0780_14) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_34) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_44) CA5.8 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_24) CA5.8 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0780_34) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_44) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_24) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_14) CA5.9 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0780_44) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0780_34) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_24) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
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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

(MP0780_14) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0780_44) RA1 - Fai a implantación de instalacións de carpintaría, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza operacións de
marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0780_34) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_14) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_24) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_44) RA2 - Determina recursos para a instalación de carpintaría, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0780_24) RA3 - Instala vestidores e armarios encaixados fixando compoñentes e regulando ferraxes.

(MP0780_34) RA3 - Coloca sollados de madeira e derivados, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación
segundo os condicionantes da instalación.

(MP0780_14) RA3 - Instala portas e ventás fixándoas aos paramentos e realizando operacións de regulación, axuste e nivelación.

(MP0780_44) RA3 - Reviste paramentos verticais, mecanizando os seus compoñentes e aplicando as técnicas de ensamblaxe e fixación segundo os
condicionantes de instalación.
(MP0780_24) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_44) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_14) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_34) RA4 - Verifica acabamentos de carpintaría e corrixe os defectos detectados mediante procedementos manuais, segundo instrucións de
fábrica e en condicións de saúde laboral.
(MP0780_24) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_14) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_44) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0780_34) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de carpintaría, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_24) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA1.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_44) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA1.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA2.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

- 10 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0780_34) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA2.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA3.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA3.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA3.14 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA4.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA4.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_34) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_24) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_14) CA5.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0780_34) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_44) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_24) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0780_14) CA5.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva serán:

 Implantación de instalacións de carpintaría

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Interpretación de planos de instalación de carpintaría.

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locais e espazos.

- Comprobación de medidas en obra.

- Elaboración de patróns para implantación da instalación.

 Determinación de recursos para a instalación de elementos de carpintaría

-Máquinas portátiles para instalación de carpintaría: características, fresa, bispeladora,

cepilladora, etc.

- Interpretación de follas de procesos de instalación de carpintaría.

- Lista de ferramentas e maquinaria portátil.

- Lista de ferraxes para a instalación de carpintaría.

 Instalación de portas e ventás

- Produtos para a fixación dos elementos de instalación: características, tipos e aplicacións.

- Instalación de portas:

- Sistemas normalizados de instalación de portas (cerco directo, cerco revestido, kit,

block, etc.).

- Tolerancias en instalación de portas: apertura, pechamento, etc.

- Identificación de elementos de portas: medidas normalizadas.

- Tipos e medidas premarcos.

- Ferraxes e accesorios: colocación e axuste. Man de portas.

- Mecanizado no lugar de instalación: seguridade.

- Instalación de ventás.

- Sistemas de instalación de ventás (cerco directo, cerco revestido, kit, block, etc.).

- Tolerancias en instalación de ventás: apertura, pechamento, etc.

- Identificación de elementos de ventás: medidas normalizadas.

- Tipos e medidas premarcos.

- Ferraxes e accesorios: colocación e axuste. Man de ventás.

- Mecanizado no lugar de instalación: seguridade.

 Verificación de acabamentos en carpintaría

- Detección e corrección de defectos: golpes, raias, rozamentos, etc.

- Técnica de retoque en función da deterioración (brocha, rolete, espátulas, etc.).

- Produtos utilizados nas operacións de repaso. Maletín ou equipamento de retoque: vernices,

rotuladores, ceras, masillas, etc.

- Aplicación de repasos de acabamentos.

Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións de instalación

de carpintaría

- Identificación de riscos.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado.

- Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de mecanizado.

- Equipamentos de protección individual.

- Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Implantación de instalacións de carpintaría

- Interpretación de planos de instalación de carpintaría.

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locais e espazos.
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- Comprobación de medidas en obra.

- Elaboración de patróns para implantación da instalación.

 Determinación de recursos para a instalación de elementos de carpintaría

- Máquinas portátiles para instalación de carpintaría (fresa, bispeladora, cepilladora,

etc.): características.

-Interpretación de follas de procesos de instalación de carpintaría.

- Lista de ferramentas e maquinaria portátil.

- Lista de ferraxes para a instalación de carpintaría.

 Instalación de vestidores e armarios encaixados

- Sistemas normalizados de instalación de vestidores e armarios encaixados (cerco directo,

cerco revestido, kit, block, etc.).

- Tolerancias en instalación de portas: apertura e pechamento.

-Identificación de elementos de portas: medidas normalizadas.

- Tipos e medidas premarcos.

- Revestimentos interiores.

- Ferraxes e accesorios: colocación e axuste.

- Produtos para a fixación dos elementos de instalación: características, tipos e aplicacións.

- Mecanizado no lugar de instalación: seguridade.

Verificación de acabamentos en carpintaría

- Detección e corrección de defectos: golpes, raias, rozamentos etc.

-Técnica de retoque en función da deterioración (brocha, rolete, espátulas, etc.).

- Produtos utilizados nas operacións de repaso. Maletín ou equipamento de retoque: vernices,

rotuladores, ceras, masillas, etc.

-Aplicación de repasos de acabamentos.

 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións de instalación

de carpintaría

- Identificación de riscos.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado.

- Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de mecanizado.

- Equipamentos de protección individual.

- Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Implantación de instalacións de carpintaría

- Interpretación de planos de instalación de carpintaría.

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locais e espazos.

- Comprobación de medidas en obra.

- Elaboración de patróns para implantación da instalación.

 Determinación de recursos para a instalación de elementos de carpintaría

- Máquinas portátiles para instalación de carpintaría (fresa, bispeladora, cepilladora,

etc.): características.

- Interpretación de follas de procesos de instalación de carpintaría.

- Lista de ferramentas e maquinaria portátil.

- Lista de ferraxes para a instalación de carpintaría.
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 Colocación de sollados de madeira e derivados

- Sistemas normalizados de instalación de tarima e parqué (sobre restreis, flotante e directo,

etc.).

- Sistemas de unión (sistema clic, agargalada, etc.).

- Tolerancias en instalación de tarima e parqué: xuntas de dilatación.

- Illantes.

- Identificación de elementos de tarima e parqué: medidas normalizadas.

- Rodapé: colocación e axuste.

- Produtos para a fixación dos elementos de instalación: características, tipos e aplicacións.

- Mecanizado no lugar de instalación: seguridade.

- Lixadura e nivelación de pavimentos. Niveis de referencia principais.

 Verificación de acabamentos en carpintaría

- Detección e corrección de defectos: golpes, raias, rozamentos etc.

- Técnica de retoque en función da deterioración (brocha, rolete, espátulas, etc.).

- Produtos utilizados nas operacións de repaso. Maletín ou equipamento de retoque: vernices,

rotuladores, ceras e masillas, etc.

- Aplicación de repasos de acabamentos.

 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións de instalación

de carpintaría

- Identificación de riscos.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado.

- Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de mecanizado.

- Equipamentos de protección individual.

-Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental

Implantación de instalacións de carpintaría

- Interpretación de planos de instalación de carpintaría.

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locais e espazos.

- Comprobación de medidas en obra.

- Elaboración de patróns para implantación da instalación.

 Determinación de recursos para a instalación de elementos de carpintaría

- Máquinas portátiles para instalación de carpintaría (fresa, bispeladora, cepilladora, lixadora,

etc.): características

- Interpretación de follas de procesos de instalación de carpintaría.

- Lista de ferramentas e maquinaria portátil.

- Lista de ferraxes para a instalación de carpintaría.

 Colocación de revestimentos de paredes

- Sistemas normalizados de instalación de frisos (sobre restreis de madeira, estruturas

metálicas, etc.).

- Sistemas de unión (sistema clic, agargalada, etc.).

- Tolerancias en instalación de revestimentos: xuntas de dilatación.

- Illantes.

- Accesorios (cantoneiras, molduras, cornixas, etc.): colocación e axuste.

-Produtos para a fixación dos elementos de instalación: características, tipos e aplicacións.
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- Mecanizado no lugar de instalación: seguridade.

 Verificación de acabamentos en carpintaría

- Detección e corrección de defectos: golpes, raias, rozamentos etc.

- Técnica de retoque en función da deterioración (brocha, rolete e espátulas, etc.).

- Produtos utilizados nas operacións de repaso. Maletín ou equipamento de retoque: vernices,

rotuladores, ceras, masillas, etc.

- Aplicación de repasos de acabamentos.

 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións de instalación

de carpintaría

- Identificación de riscos.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado.

- Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de mecanizado.

- Equipamentos de protección individual.

- Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Según a ORDEN de 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de

técnico e de técnico superior de ciclos forma- tivos de formación profesional dos establecidos ao

amparo da Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, no Artículo 13. Organización, estrutura

e desenrolo das probas:

3. A valoración da adquisición dos resultados de aprendizaxe de cada módulo profesional levarase a

cabo a través da realización das dúas partes da proba, pola persoa aspirante, ante o profesor o a

profesora do correspondente módulo:

a) Primeira parte. Tendrá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre

unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación

para esta parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional calificará esta primeira parte da proba de cero a

dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obtener unha puntuación igual ou

superior a cinco puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación

expoñerán a puntuación obtida polas persoas aspirantes no tablón de anuncios do centro onde se

realizase.

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a

segunda, que tamén tendrá carácter eliminatorio e consistirá no desenvolvemento dun ou varios

supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

O profesor ou a profesora do módulo profesional calificará esta segunda parte da proba de cero a

dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obtener unha puntuación igual ou

superior a cinco puntos. As personas que non superasen a primeira parte da proba serán calificadas

cun cero en esta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da proba, as comisións de avaliación
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exponerán as puntuacións obtidas no tablón de anuncios do centro onde se realizase.

No CAPÍTULO V: Avaliación, calificación e reclamacións

Artículo 14. Avaliación e calificación final das probas libres

1. A avaliación da proba libre realizarase nos términos previstos no artígo 37 da Orden de 12 de

xullo de 2011 e a expresión da calificación final

obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen

decimais.

2. A calificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética

das calificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números enteiros, redondeada á

unidad máis próxima. No caso das personas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a

puntuación máxima que se lle poderá asinar será de catro puntos.

As probas libres, teórica e práctica realizaranse en base os resultados de aprendizaxe e os

criterios de avaliación dos contidos. A ponderación da cualificación das probas, tanto teóricas

como prácticas será a seguinte:

Realización correcta dos exercicios: 80%

Presentación dos exercicios (normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e

limpeza): 20% Valorase:

.  A orde de traballo, metodoloxía, limpeza e normas de seguridade e saúde.

.  Aportar solucións coherentes e válidas.

.  Manter orde e limpeza no lugar de traballo.

.  Seleccionar, organizar e manexar ben o material axeitado para o desenvolvemento das probas.

.  Emprego axeitado dos útiles e instrumentos convencionais e con programas informáticos de deseño

asistido por ordenador en 2D e 3D.

.  Emprego axeitado dos programas informáticos para a elaboración de memorias, pregos de

condicións, medicións, valoracións e orzamen- tos.

.  Aplicación correcta do sistema métrico decimal na solución dos casos precisos.

.  Indicación e aplicación correcta das unidades específicas de cada solución.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A programación da primeira parte da proba incorporará, como mínimo, os criterios de avaliación da

correspondente programación presentada para

o módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha proba escrita ou

similar e que se consideren mínimos exixibles.

Proba escrita con dúas partes:

a)      Preguntas tipo test e/ou preguntas curtas e/ou preguntas tema.

4.a) Primeira parte da proba
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b)      Resolución de supostos e/ou problemas.

Os instrumentos necesarios serán:

.      O necesario para efectuar probas escritas o similares (Bolígrafo, Calculadora científica non

programable¿.).

.     Útiles e material de debuxo.

.     Útiles de medida.

4.b) Segunda parte da proba

A programación da segunda parte da proba incorporará, como mínimo, os criterios de avaliación da

correspondente programación presentada para

o módulo profesional, a os que se lles asinará como instrumento de avaliación unha lista de cotexo

ou táboa de observación ou similar e que se consideren mínimos exixibles.

Proba práctica: Desenvolvemento varios de supostos prácticos.

Os instrumentos necesarios serán:

.     Útiles e material de debuxo.

.     Útiles de medida.

.    Programas informáticos para a elaboración de memorias, medicións, valoracións e presupostos.

.    Ferramentas manuais, que deberá traer o alumno.

.    Maquinas convencionais e portatiles das que dispón no colexio.

Maquinas convencionais e portatiles das que dispón no colexio.
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