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1 Identificación da programación 

1.1. Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela  2017-18

Ciclo formativo

Código da
familia

profesional
Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

MAM Madera Moble e Cortiza ZSMAM01 CS Deseño e Amoblamento Superior Adultos a 
distancia 

1.2. Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

Código
MP/UF

Nome Curso
Sesións

semanais
Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0991 Proxecto Deseño e Amoblamento Modular 26 26

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

1.3. Profesorado responsable

Elaboración Nanda Cabaleiro Ferreiro

Impartición Nanda Cabaleiro Ferreiro

José Andrés fidalgo Pérez 

Silvia Rivas Fernández 

Carmen Fiaño Ronquete

2 Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás 
características do ámbito produtivo

As competencias que se pretenden acadar neste módulo temos dificultades no entorno productivo do contorno de Santiago de Compostela debido
xa que existen poucas empresas do sector do moble que demandan profesionáis cualificados, polo que temos extendernos a area da provincia da
Coruña. Este Módulo se desenrola paralelo o da FCT, e unha vez que o alumno renga acadados todolos demáis módulos do ciclo. 
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3 Relación de unidades didácticas que a integran, que 
contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional, 
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o 
desenvolvemento de cada unha

Este módulo solo presenta una  UD, pois trátase da realización dun proxecto coincidindo co período das FCTs. O que si se achega é o un Documento de especificacións para o desenrolo do 
proxecto.

Resultados de
aprendizaxe (*)

UD Título Descrición Duración
(sesións)

UF1

RA1 RA2 RA3

1 Proxecto de Deseño e Amoblamento Elaborar  un  proxecto  de
moblaxe.

26

TOTAL 26

4 Unidades didácticas

4.1. Unidade didáctica 1. Título

4.1.1. Identificación da unidade didáctica
Nº Título da UD Duración

1 Proxecto de Deseño e Amoblamento 26

4.1.2. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo

(S/N)

 RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que as poidan satisfacer. S

 RA2.  Deseña proxectos relacionados  coas  competencias expresadas  no título,  onde inclúe e  desenvolve as  fases que o
compoñen.

S

 RA3. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que determina o plan de intervención e a documentación

asociada 
S

 RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, e xustifica a selección das variables e

dos instrumentos empregados. 
S

 RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o procedemento seguido. S

*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais
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4.1.3. Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración

(sesións)

 Elaborar  un  proxecto  rendible  no  sector  productivo  do
amoblamento,  buscando  documentación  e  normativa
asociada e desenrolar o seu sistema productivo completo 

1 ELABORACIÓN DUN PROXECTO DE DESEÑO E
AMOBLAMENTO DUN MOBLE

26

4.1.4. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos 
obxectivos por parte do alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación

Mínimos 
esixibles (S/N)

Peso na cualificaión

RA1.                                                                                                                                                
CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativase o tipo de 
produto ou servizo que ofrecen      

EXPOSICIÓN E DEFENSA DO
PROXECTO  DIANTE  O
TRIBUNAL

  S    30%

CA1.2.  Caracterizáronse as empresas  tipo e  indicáronse as súas  estruturas organizativas  e  as
funcións de cada departamento

CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas

CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector

CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas previstas

CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto

CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as súas condicións
de aplicación

CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas tecnoloxías de
produción ou de servizo que se propoñan

CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto

RA2. 

CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto

EXPOSICIÓN E DEFENSA DO
PROXECTO  DIANTE  O
TRIBUNAL

 S

CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto

CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes do proxecto e o seu contido

CA2.4. Establecéronse os obxectivos e identificouse o seu alcance

CA2.5. Determináronse as actividades necesarias para o seu desenvolvemento

CA2.6. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizalo
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CA2.7. Realizouse o orzamento correspondente

CA2.8. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do proxecto

CA2.9. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño

RA3.

CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de posta
en práctica

EXPOSICIÓN E DEFENSA DO
PROXECTO  DIANTE  O
TRIBUNAL

 S  20%

CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade

CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as actividades

CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades

CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de prevención de
riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios

CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de execución

CA3.7. Fíxose a valoración económica necesaria para o desenvolvemento do proxecto     

CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica ou execución

 RA4.

CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións

EXPOSICIÓN E DEFENSA DO
PROXECTO  DIANTE  DO
TRIBUNAL

 5%

CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación

CA4.3.  Definiuse  o  procedemento  para  a  avaliación  das  incidencias  que  se  poidan  presentar
durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu rexistro

CA4.4.  Definiuse  o  procedemento  para  xestionar  os  cambios  nos  recursos  e  nas  actividades,
incluíndo o sistema para o seu rexistro

CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das actividades e do
proxecto

CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas usuarias ou
da clientela, e elaboráronse os documentos específicos

CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do proxecto,
cando este exista

 RA5.

CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto

EXPOSICIÓN E DEFENSA DO
PROXECTO  DIANTE  O
TRIBUNA

     S  5%
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CA5.2.  Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das empresas  do
sector

CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de deseño

CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto

CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto

CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución do proxecto

 CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas necesidades do sector
produtivo

CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora

CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición

CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados

4.1.5. Contidos

Contidos

 Consistirá no desenrolo dun Proxecto sobre un dos sectores productivos no eido da Automoción, tendo en conta aspectos coma:

Análise do contexto do sector productivo

 Deseño da intervención

 Organización da intervención

 Xestión de protección ambiental

Actividades profesionais asociadas 
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Rede de CIFP de Galicia dependentes da 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria

4.1.6. Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán, así como os 
materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación

Que e para que Como Con que Con que se valora Duración
(sesións)

Actividade (título e
descrición)

Profesorado (en termos de tarefas) Alumnado (tarefas) Resultados ou
produtos

Recursos Instrumentos de avaliación

ELABORACIÓN  DUN
PROXECTO  DESEÑO  E
AMOBLAMENTO 

Seguimento  e  aclaración  de  dudas,  xa  que  tódalas
tarefas asociadas foron desenvolvidas ao longo do Ciclo
Formativo nos diversos módulos 

Coñecemento dos fundamentos dun 
proxecto
Utilización das TIC na procura de 
información e na realización do 
proxecto
Autonomía e iniciativa 

PROXECTO
DESEÑO  E
AMOBLAMENTO

Aclaracións:

Visitas persoais no 
instituto.

Correo electrónico

Teléfono

POLO SEGUIMENTO DO PROXECTO

POLA EXPOSICIÓN E PRESENTAQCIÓN 
(Principalmente) 

26

TOTAL 26
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5 Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os 
criterios de cualificación

Neste módulo imos realizar un proxecto completo de deseño e amoblamento que abarque todos os módulos do ciclo, para eso imos utilizar o
PROXECTO DE APARADOR PARA RESTAURANTE que realizaron nos módulos de Deseño en CM e Desenvolvemento de produto en CM ,e
imoslle incorporar a creación dunha empresa coa planta de fabricación, onde se deseñaria e fabricaría este produto, coa parte administrativa.   1. 
PUNTOS MÍNIMOS ESIXIBLES QUE  DEBEN SER  TRATADOS NO MÓDULO DE PROXECTO son:

1. Índice

2. Ubicación do proxecto, sector produtivo ó que pertence.

•Presentación e situación no sector.

• Xustificación do proxecto no mercado.

3. Simulación da empresa onde se fabrique este proxecto.

•Caracterización da empresa tipo.

•Estrutura organizativa e recursos humanos.

•Funcións de cada departamento.

•Situación xeográfica da mesma.

3. Disposición en planta da empresa (Lay Out) .

•Planta de produción con dúas líneas de fabricación taboleiros e madeira maciza.

•Instalacións, aspiración e canalización cara o lugar de almacenaxe (xilos).

•Almacenes, Oficina técnica, Zona de exposición

•Maquinaria, ferramentas eléctrica …

•Transporte de materiais.

4. Xestión produtiva da empresa .

•Xestión da codificación dos materiais.

•Modelo de xestión do almacenaxe.

•Diagrama de fluxos da empresa.

• Poveedores.

5.Calidade , prevención de riscos e medio ambiente.

6.Plan de Viabilidade da empresa (Pendente de as peticións do módulo de EIE). 

7. Deseño do proxecto (Elaborado no módulo “Desenvolvemento de produto en CM”).

8. Documentación do proxecto. (Elaborado no módulo “Deseño en CM”) 

9. Xustificación e defensa do proxecto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

O módulo de proxecto avaliarase coas seguintes proporcións:

•10% de reunións de seguimento. Avaliación qu realizará o coordinador do proxecto en base ás notas individuais das diferentes reunións 
planificadas. Calcularase a nota da media aritmética das notas das reunións.

•60% traballo do proxecto. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente.

CUALIFICACIÓN DO TRABALLO DO MÓDULO DE PROXECTO

REALIZACIÓN DO TRABALLO EN BASE OS APARTADOS

(50%) GRAO DE DIFICULTADE E CONCRECIÓN

(20%)INNOVACIÓN E APLICACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS
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(20%) GRAO DE VIABILIDADE

(10%)NOTA FINAL

•30% exposición  do proxecto. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente. Eliminaranse a nota superior e inferior se houbese unha 
diferenza de tres puntos entre elas. Utilizarase a seguinte táboa:

Non se fará a media, se algún dos apartados presenta unha nota inferior a 2 puntos, considerando o módulo non superado.

Non entregar  proxecto na data prevista ou non realizar a exposición e defensa do mesmo, salvo causa extraordinaria debidamente xustificada, 
será suficiente para suspender o módulo. 

6 Procedemento para a recuperación das partes non superadas

6.1. Procedemento para definir as actividades de recuperación 

DESENROLAR UN NOVO PROXECTO OU RECTIFICAR O ACTUAL , DE ACORDO COAS INCORRECCIÓNS DETECTADAS POLO TRIBUNAL
AVALIADOR NOUTRA CONVOCATORIA.

6.2. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 
alumnado con perda de dereito a avaliación continua

Non procede porque non hai pedida de avaliación continua deste módulo.

7 Procedemento sobre o seguimento da programación e a 
avaliación da propia práctica docente

Os alumnos teñen unhas entrevistas mensuais onde se  fai un seguimento do proxecto, en elas pódense ver a evolución do mesmo.

8 Medidas de atención á diversidade

8.1. Procedemento para a realización da avaliación inicial

Antes do inicio das FCT’s, farase unha relación das reunións previstas co alumnado no centro educativo, coa data e aula.  
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8.2. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente 
aos obxectivos programados

Cando se fan as reunión de seguimento do proxecto no caso de detectarse algunha deficencia, o equipo docente se reunirá para valorar as
medidas de reforzo máis axeitadas en cada caso individual.

9 Aspectos transversais

9.1. Programación da educación en valores

9.2. Actividades complementarias e extraescolares

O alumnado do ciclo superior realizara polo menos unha visita a unha empresa do sector da madeira e moble.
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