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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

(MP0781_22) RA1 - Fai a implantación de instalacións de escaleiras de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0781_12) RA1 - Fai a implantación de instalacións de estruturas de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0781_22) RA2 - Determina recursos para a instalación de escaleiras de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA2 - Determina recursos para a instalación de estruturas de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA3 - Instala estruturas de madeira mecanizando elementos complementarios e aplicando técnicas de fixación.

(MP0781_22) RA3 - Instala escaleiras de madeira e varandas fixando e axustando os seus elementos de acordo coa documentación técnica.

(MP0781_12) RA4 - Instala artesoados e teitos decorativos mecanizando elementos complementarios (molduras, filetes e cerámica, etc.) e aplicando
técnicas de fixación en altura.

(MP0781_22) RA4 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de escaleiras compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_22) RA5 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, os utensilios e
os medios aplicados.

(MP0781_12) RA5 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de estruturas compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA6 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, dos utensilios
e dos medios aplicados.
(MP0781_22) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de escaleiras de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0781_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de estruturas de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_22) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_22) CA1.2 Identificáronse os tipos de escaleiras (tramos rectos, helicoidal, caracol, etc.).

(MP0781_12) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_22) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_12) CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.4 Identificáronse todos os elementos pertencentes a cada parte da estrutura.

(MP0781_22) CA1.4 Seleccionáronse as madeiras máis adecuadas para o seu uso en escaleiras, polas súas propiedades físicas e mecánicas.

(MP0781_22) CA1.5 Recoñecéronse os elementos e as partes da escaleira (zancas, pegadas, contrapegadas, balaústres, barras pasamáns, etc.).

(MP0781_12) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_12) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.6 Cumpriuse a normativa construtiva de accesibilidade (altura de contrapegada e pasamáns) adaptándoa ás necesidades da instalación
(edificio público, persoas discapacitadas, escola infantil, hospital, etc.).

(MP0781_22) CA1.7 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_12) CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA1.8 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_22) CA1.9 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_12) CA1.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA1.10 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0781_12) CA2.2 Realizouse o pedido aos provedores de materiais (madeira, ferraxes, illamento acústico e térmico, etc.), de ser o caso.

(MP0781_22) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_12) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_12) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_22) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_12) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_22) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.1 Avaliáronse os sistemas de ensamblaxe e medios de unión dos elementos dunha escaleira.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA3.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_12) CA3.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA3.2 Confeccionáronse os patróns necesarios para a montaxe das pezas con forma e dobre curvatura.

(MP0781_12) CA3.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e especifica.

(MP0781_22) CA3.3 Premontáronse os tramos de chanzos para facilitar a montaxe.

(MP0781_12) CA3.4 Seleccionáronse as ferraxes e os produtos de fixación.

(MP0781_22) CA3.4 Establecéronse os parámetros e os accesorios en cada máquina que se vaia utilizar.

(MP0781_22) CA3.5 Mecanizouse a unión dos elementos da varanda.

(MP0781_12) CA3.5 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_12) CA3.6 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA3.6 Fixouse á construción a zanca ou cremalleira cos elementos establecidos no proxecto.

(MP0781_12) CA3.7 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA3.7 Executáronse os cortes de axuste entre tramos coa maquinaria e as ferramentas específicas.

(MP0781_12) CA3.8 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA3.8 Fixáronse os elementos da varanda e posteriormente procedeuse ao seu axuste final e á colocación de elementos decorativos.

(MP0781_22) CA3.9 Limpouse o lugar da instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA3.9 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA3.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA3.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA4.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_12) CA4.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferraxes da escaleira, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA4.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA4.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA4.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e específica.

(MP0781_22) CA4.4 Trazouse o posicionamento das pezas, os cortes e os axustes.

(MP0781_12) CA4.4 Seleccionáronse as ferraxes e produtos de fixación.

(MP0781_12) CA4.5 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función do teito.

(MP0781_22) CA4.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_12) CA4.6 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_22) CA4.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_12) CA4.7 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA4.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a escaleira.

(MP0781_12) CA4.8 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_22) CA4.8 Axustouse o resto da escaleira, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA4.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da altura do tramo da escaleira que haxa que abranguer.

(MP0781_12) CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA4.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA4.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA4.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA4.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA5.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_12) CA5.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_22) CA5.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferraxes da estrutura, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA5.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_22) CA5.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_12) CA5.4 Trazouse o posicionamento das pezas, cortes e axustes.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA5.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

(MP0781_12) CA5.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_22) CA5.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados en fábrica.

(MP0781_12) CA5.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_22) CA5.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_12) CA5.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a estrutura.

(MP0781_22) CA5.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_22) CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.8 Axustouse o resto da estrutura, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA5.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA5.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da estrutura.

(MP0781_12) CA5.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA5.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA6.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_22) CA6.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA6.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_22) CA6.3 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 se deben empregar coas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que cumpra tratar.

(MP0781_22) CA6.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA6.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados por fábrica.

(MP0781_22) CA6.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_22) CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA6.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA6.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_22) CA6.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_22) CA6.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA6.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA7.3 Relacionáronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar coas distintas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA7.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA7.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0781_22) RA1 - Fai a implantación de instalacións de escaleiras de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.
(MP0781_12) RA1 - Fai a implantación de instalacións de estruturas de madeira, para o que interpreta a documentación técnica do proxecto e realiza
operacións de marcaxe, comprobación e nivelación.

(MP0781_22) RA2 - Determina recursos para a instalación de escaleiras de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA2 - Determina recursos para a instalación de estruturas de madeira, para o que reúne materiais e prepara equipamentos e ferramentas.

(MP0781_12) RA3 - Instala estruturas de madeira mecanizando elementos complementarios e aplicando técnicas de fixación.

(MP0781_22) RA3 - Instala escaleiras de madeira e varandas fixando e axustando os seus elementos de acordo coa documentación técnica.

(MP0781_12) RA4 - Instala artesoados e teitos decorativos mecanizando elementos complementarios (molduras, filetes e cerámica, etc.) e aplicando
técnicas de fixación en altura.

(MP0781_22) RA4 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de escaleiras compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.
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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

(MP0781_22) RA5 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, os utensilios e
os medios aplicados.

(MP0781_12) RA5 - Mecaniza pezas de madeira para a instalación de estruturas compondo os seus elementos mediante ensamblaxes e ferraxes.

(MP0781_12) RA6 - Aplica acabamentos e tratamentos preventivos con medios mecánicos e manuais, e xustifica a selección dos produtos, dos utensilios
e dos medios aplicados.
(MP0781_22) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de escaleiras de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0781_12) RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados a operacións de
instalación de estruturas de madeira, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_12) CA1.1 Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación.

(MP0781_22) CA1.2 Identificáronse os tipos de escaleiras (tramos rectos, helicoidal, caracol, etc.).

(MP0781_12) CA1.2 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_12) CA1.3 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_22) CA1.3 Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.

(MP0781_12) CA1.4 Identificáronse todos os elementos pertencentes a cada parte da estrutura.

(MP0781_22) CA1.4 Seleccionáronse as madeiras máis adecuadas para o seu uso en escaleiras, polas súas propiedades físicas e mecánicas.

(MP0781_12) CA1.5 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_22) CA1.5 Recoñecéronse os elementos e as partes da escaleira (zancas, pegadas, contrapegadas, balaústres, barras pasamáns, etc.).

(MP0781_12) CA1.6 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_22) CA1.6 Cumpriuse a normativa construtiva de accesibilidade (altura de contrapegada e pasamáns) adaptándoa ás necesidades da instalación
(edificio público, persoas discapacitadas, escola infantil, hospital, etc.).

(MP0781_22) CA1.7 Realizáronse as medicións, os esbozos e os patróns necesarios para asegurar a instalación.

(MP0781_12) CA1.7 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.8 Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte.

(MP0781_12) CA1.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA1.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA1.9 Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto.

(MP0781_22) CA1.10 Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

(MP0781_22) CA1.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA1.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_12) CA2.1 Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean dispoñibles.

(MP0781_22) CA2.2 Realizouse o pedido de materiais aos provedores, de ser o caso.

(MP0781_12) CA2.2 Realizouse o pedido aos provedores de materiais (madeira, ferraxes, illamento acústico e térmico, etc.), de ser o caso.

(MP0781_12) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_22) CA2.3 Comprobouse que as ferramentas e os equipamentos estean operativos.

(MP0781_22) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.4 Puxéronse a punto os equipamentos e as ferramentas que o requiran.

(MP0781_12) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.5 Participouse na confección dos plans de traballo.

(MP0781_22) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_12) CA2.6 Planificáronse as necesidades de transporte.

(MP0781_12) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA2.7 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA2.8 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.1 Avaliáronse os sistemas de ensamblaxe e medios de unión dos elementos dunha escaleira.

(MP0781_12) CA3.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA3.2 Confeccionáronse os patróns necesarios para a montaxe das pezas con forma e dobre curvatura.

(MP0781_12) CA3.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_12) CA3.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e especifica.

(MP0781_22) CA3.3 Premontáronse os tramos de chanzos para facilitar a montaxe.

(MP0781_12) CA3.4 Seleccionáronse as ferraxes e os produtos de fixación.

(MP0781_22) CA3.4 Establecéronse os parámetros e os accesorios en cada máquina que se vaia utilizar.

(MP0781_12) CA3.5 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_22) CA3.5 Mecanizouse a unión dos elementos da varanda.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA3.6 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.

(MP0781_22) CA3.6 Fixouse á construción a zanca ou cremalleira cos elementos establecidos no proxecto.

(MP0781_22) CA3.7 Executáronse os cortes de axuste entre tramos coa maquinaria e as ferramentas específicas.

(MP0781_12) CA3.7 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_12) CA3.8 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA3.8 Fixáronse os elementos da varanda e posteriormente procedeuse ao seu axuste final e á colocación de elementos decorativos.

(MP0781_22) CA3.9 Limpouse o lugar da instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA3.9 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA3.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA3.10 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA3.11 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA3.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA3.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA4.1 Identificáronse as pezas mediante códigos para facilitar a súa montaxe final na instalación.

(MP0781_22) CA4.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_12) CA4.2 Solucionouse o encontro dos planos na estrutura mediante unións e cortes.

(MP0781_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferraxes da escaleira, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_22) CA4.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_12) CA4.3 Mecanizáronse as pezas mediante maquinaria portátil básica e específica.

(MP0781_22) CA4.4 Trazouse o posicionamento das pezas, os cortes e os axustes.

(MP0781_12) CA4.4 Seleccionáronse as ferraxes e produtos de fixación.

(MP0781_12) CA4.5 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función do teito.

(MP0781_22) CA4.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_12) CA4.6 Montáronse os elementos a partir das especificacións do proxecto.

(MP0781_22) CA4.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_22) CA4.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a escaleira.

(MP0781_12) CA4.7 Fixáronse os elementos estruturais ao soporte ou material de agarre nivelando a estrutura.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA4.8 Axustouse o resto da escaleira, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_12) CA4.8 Realizáronse instalacións complementarias.

(MP0781_12) CA4.9 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_22) CA4.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da altura do tramo da escaleira que haxa que abranguer.

(MP0781_22) CA4.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA4.10 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_22) CA4.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA4.11 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA4.12 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA4.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA4.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA5.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_12) CA5.1 Comprobáronse os niveis ou a planitude do lugar de instalación.

(MP0781_22) CA5.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA5.2 Seleccionáronse as ferraxes da estrutura, segundo as características técnicas do proxecto de instalación.

(MP0781_12) CA5.3 Considerouse a codificación das pezas para facilitar a súa montaxe na instalación.

(MP0781_22) CA5.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_22) CA5.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que se vaia tratar.

(MP0781_12) CA5.4 Trazouse o posicionamento das pezas, cortes e axustes.

(MP0781_12) CA5.5 Utilizáronse patróns e soportes para a fixación de elementos.

(MP0781_22) CA5.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados en fábrica.

(MP0781_12) CA5.6 Mecanizáronse os cortes de axuste entre elementos con maquinaria portátil e ferramentas.

(MP0781_22) CA5.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_12) CA5.7 Instaláronse os elementos de fixación que soportan a estrutura.

(MP0781_22) CA5.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_12) CA5.8 Axustouse o resto da estrutura, fixando os elementos necesarios.

(MP0781_22) CA5.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_22) CA5.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA5.9 Dispuxéronse as estadas ou os elementos de elevación en función da estrutura.

(MP0781_12) CA5.10 Limpouse o lugar de instalación e deixouse en condicións de entrega.

(MP0781_12) CA5.11 Cubríronse os formularios de control de calidade.

(MP0781_12) CA5.12 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA5.13 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA6.1 Recoñecéronse os tipos de produtos de acabamento en función de diversos parámetros (instrucións de fábrica, tipo de instalación,
situación e uso previsto).

(MP0781_22) CA6.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.

(MP0781_12) CA6.2 Manipuláronse os produtos respectando as follas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.3 Mesturáronse os produtos respectando a proporcionalidade especificada na ficha de fábrica.

(MP0781_22) CA6.3 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 se deben empregar coas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.4 Preparáronse produtos na cantidade idónea para a superficie que cumpra tratar.

(MP0781_22) CA6.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA6.5 Aplicáronse os produtos de acabamento e preventivos cos utensilios e os accesorios indicados por fábrica.

(MP0781_22) CA6.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA6.6 Deixáronse en condicións de uso futuro as ferramentas e os recipientes de medida.

(MP0781_22) CA6.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_22) CA6.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA6.7 Retiráronse os envases e os restos de produtos cun xestor autorizado.

(MP0781_22) CA6.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA6.8 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA6.9 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_22) CA6.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_22) CA6.10 Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando en equipo, nos casos en que así se establecera.

(MP0781_12) CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0781_12) CA7.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0781_12) CA7.3 Relacionáronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar coas distintas operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0781_12) CA7.5 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de mecanizado.

(MP0781_12) CA7.6 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0781_12) CA7.7 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0781_12) CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0781_12) CA7.9 Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe.

(MP0781_12) CA7.10 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:

Implanta instalacións de estruturas de madeira.

- Interpreta planos de instalación de estruturas.

- Elementos pertencentes a cada parte da estrutura (trabes, tirante, par, pendulón, tra¬veseiros, correas etc.).

- Procesos de instalación: tesoiras, pasarelas etc. Grandes instalacións.

- Sistemas de fixación a soleiras. Tipos de cimentacións. Terreos.

- Comproba soportes de fixación (tabiques de xeso e ladrillo etc.).

- Manexa utensilios e instrumentos de medición e nivelación.

Determina recursos para a instalación de estruturas de madeira.

- Máquinas portátiles para instalación de estruturas de madeira (fresa, bispeladora e serra circular etc.): características.

- Interpreta follas de procesos de instalación de estruturas de madeira.

- Lista de materiais, ferramentas e maquinaria portátil.

- Lista de ferraxes e ancoraxes para a instalación de estruturas de madeira.

Instala estruturas de madeira.

- Soportes: tipos. Sistemas de ancoraxe.

- Medios de fixación mecánicos: estribos internos, estribos ocultos, bases regulables etc.

- Sistemas de codificación de pezas.

- Materiais de illamento térmico e acústico.

- Ferramentas de medición e control: niveis e cintas.

- Ferramentas portátiles específicas da montaxe.

- Adhesivos: aplicadores de adhesivos e sistemas de adhesión.

- Medios de transporte e elevación: escadas, cimbras, torres móbiles e estadas modu¬lares.

- Normativa ambiental comunitaria e local.

Instala teitos decorativos.

- Tipos de madeira e produtos derivados para teitos decorativos.

- Sistemas de instalación: entaboamentos. Entaboamentos de xunta aberta. Reixas mo¬dulares. Placas e casetóns.

- Sistemas construtivos: trabes e táboas. Artesoados e acústicos.

- Solucións construtivas. Encontro de planos: encaixamento, rebaixamento e ferraxes etc.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Medios de fixación.

- Ferramentas específicas de mecanizado e medición.

- Medios de transporte e elevación: escadas, cimbras, torres móbiles e estadas modu¬lares.

- Normativa ambiental comunitaria e local.

Mecaniza de pezas de madeira para a instalación de estruturas.

- Niveis e planitude do lugar de instalación.

- Ferraxes: tipos, características e funcións.

- Codificación de pezas.

- Posicionamento de pezas, cortes e axustes.

- Patróns e soportes.

- Estadas e elementos de elevación.

Aplica acabamentos e tratamentos preventivos.

- Prepara produtos segundo os equipamentos e a técnica de aplicación.

- Manexa envases.

- Riscos característicos na manipulación, na mestura e no manexo de produtos de aca¬bamento.

- Protocolos de emerxencia.

- Incendio, explosión e toxicidade.

Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas operacións de instala¬ción de estruturas de madeira.

- Identifica riscos.

- Determina as medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nas operacións de montaxe.

- Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de montaxe.

- Equipamentos de protección individual.

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

Segundo a ORDE 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

formativos 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 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
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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: 90%

Presentación dos exercicios (normas de presentación de traballos, marxes, organización,claridade e limpeza): 10%

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, ferramentas e os programas informáticos que se requiran.

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.

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 si se precisan.

¿ Útiles de medida si se precisan.

4.a) Primeira parte da proba

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 esixibles.

Proba práctica: Desenvolvemento varios de supostos prácticos.

Os instrumentos necesarios serán:

¿ Ferramentas e máquinas de taller necesarias para elaborar os supostos prácticos.

¿ Material de elaboración dos supostos.

¿ Material de debuxo e medida para a elaboración dos planos de taller.
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