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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano
académico

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020

Ciclo formativo

Código
da familia
profesion
al

Familia
profesional

Código  do  ciclo
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

MAM Madeira  Moble  e
Cortiza

CMMAM02 Carpinteria e Moble Medio Xeral-
Ordinario

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP078
0 

Instalación de carpintaría 2º 10 210 210

Profesorado asignado ao
módulo

Juan Carlos Pascual Quián

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Mínimos esixibles

Están baseados nas aprendizaxes xa realizadas nos dous primeiros trimestres do curso, no que 
practicamente se desenvolveron ou iniciaron na practica totalidade os mínimos esixibles previstos. Estes 
mínimos expostos aquí son tratados de forma teórica no terceiro trimestre. As relacións cos compañeiros 
dentro do ámbito laboral, a asunción de responsabilidades así como que o alumnado realice as tarefas 
prácticas propias da xornada presencial, adaptándose a unhas normas de puntualidade e dar contas do 
traballo realizado, dificilmente poderán ser suplidas ou abordadas baixo un enfoque teórico.

Condicionantes técnicos e loxística para a instalación. De carpintería, referente a instalación de 
sollados, revestimento de paredes,  instalación de portas e fiestras e instalación de armarios e vestidores

- Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación. 
Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos. Realizáronse 
as medicións e as comprobacións necesarias para asegurar a instalación. Comprobouse o acceso a 
subministracións básicas de obra.  Marcáronse os puntos clave definidos no proxecto. Estableceuse un 
lugar de almacenaxe e traballo na obra para o material que cumpra instalar e a ferramenta. Estableceuse
o acceso á obra e a distribución do material nela prevendo as condicións ambientais, para a súa 
colocación. Comprobouse que os materiais e os medios especificados no proxecto de instalación estean 
dispoñibles .   Planificáronse as necesidades de transporte. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo 
que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.  
Describíronse e relacionáronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, 
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etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de mecaniza. Relacionouse a manipulación de
materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.  
Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación 
e na execución das operacións de mecanizado.

Colocación de portas e ventás

. Recibiuse o material e colocouse segundo a orde de instalación.   Identificáronse os riscos e o nivel de
perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de 
transporte.  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, 
ferramentas, máquinas, utensilios, etc.  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.  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor 
de prevención de riscos. 

Corrección de defectos e retoques no acabamento.

Diferenciáronse os produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, 
masillas, etc.). Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de 
acabamentos. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de 
seguridade e protección persoal requiridas.

Condicionantes técnicos e loxística para a instalación.

Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación. 
Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos.  
Establecéronse as correccións ás posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.

Instalación de armarios encaixados e vestidores, colocación das distintas ferraxes e remates.

Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación. Comprobouse a 
adecuación das ferraxes de fixación ao soporte. Instaláronse e niveláronse os elementos estruturais e os 
módulos na orde establecida. Axustáronse os elementos móbiles (accesorios, e frontes de portas e 
caixóns.   Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións
e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. Operouse coas máquinas 
respectando as normas de seguridade. 

Condicionantes técnicos e loxística para a instalación.

Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación. 
Seleccionáronse os instrumentos e os utensilios de medida para a comprobación de datos. Realizáronse 
as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación.   Establecéronse as correccións ás
posibles desviacións do proxecto, de ser o caso.  Estableceuse un lugar de almacenaxe e traballo na 
obra para o material que se vaia instalar e a ferramenta.  Estableceuse o acceso á obra e a distribución 
do material nela, prevendo as condicións ambientais, para a súa colocación.    Realizouse o pedido de 
materiais aos provedores, de ser o caso.   Planificáronse as necesidades de transporte.  
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Colocación de parqués. Unidade impartida ao 100% no primeiro trimatestre

Comprobouse a adecuación das ferraxes de fixación ao soporte. Puxéronse a punto os equipamentos e 
as ferramentas que o requiran.  Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos das 
paredes e os niveis de chan (niveis de referencia principais). Mecanizouse con ferramenta ou 
maquinaria portátil, de ser necesario. Verificáronse os compoñentes que se vaian instalar. Preparouse a 
superficie en función do tipo de instalación que se vaia realizar. - Dispuxéronse as táboas ou taboíñas 
na posición axeitada por motivos estéticos. Instalouse o sollado empregando as ferramentas e as 
ferraxes adecuados ao tipo de instalación.  Prevíronse xuntas de dilatación en función de distintos 
parámetros (tipo de material, tipo e tamaño de instalación, etc.).  Dispuxéronse os elementos 
complementarios especificados na documentación técnica ( rodapés, rexistros de luz e de auga, etc.). 
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. Relacionouse a manipulación de materiais, 
ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.   Valorouse a orde 
e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.  
Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Identificando as posibles fontes de 
contaminación ambiental.

Demostrouse predisposición cara á aprendizaxe. Realizáronse as tarefas en colaboración e traballando 
en equipo, nos casos en que así se establecera. 

Instalación de revestimentos verticais con bastidores e taboleiros, instalación de frisos e outros tipos de 
revestimentos, colocación de molduras e remates.

Interpretouse en obra a documentación necesaria para asegurar a correcta execución da instalación. 
Realizáronse as medicións e comprobacións necesarias para asegurar a instalación. Puxéronse a punto 
os equipamentos e as ferramentas que o requiran. Manipulouse, embalouse e desembalouse 
correctamente. Revisouse o lugar de instalación e comprobáronse os ángulos e a planimetría das 
paredes obxecto de recubrimento. Manipulouse, embalouse e desembalouse correctamente.  
Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa.

Corrección de defectos e retoques no acabamento.

Identificáronse todos os elementos sen terminación ou con terminación defectuosa. Diferenciáronse os 
produtos de retoque existentes no mercado (maletín ou equipamento de retoque, masillas, etc.). 
Determinouse a técnica de acabamento que se vaia realizar en función do retoque, evitando causar 
defectos. Empregáronse os produtos de acabamento (vernices, rotuladores, ceras, etc.) mediante os 
utensilios de aplicación.  Realizáronse as técnicas de repaso con medios manuais (brocha, rolete, 
espátulas, etc.). Tivéronse en conta as condicións de seguridade na preparación e na aplicación de 
acabamentos. Efectuouse a limpeza dos utensilios de repaso e deixáronse en estado de uso.  Retiráronse
e recicláronse os envases e as embalaxes. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas, utensilios, etc. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.-

Criterios de cualificación
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O alumnado terá que entregar un traballo coas que engloba propostas asociadas a cada tema de estudo 
que lle foi entregado a través do seu correo electrónico, polo profesor do módulo.

Fáiselles mención sobre os recursos necesarios para realización do traballo.

Consellos e recomendacións, así como indicacións e pautas para realizala entrega.

Os alumnos terán como apoio para as tarefas, a consulta directa do profesor do módulo, mediante AV.; 
Telf. ; Ou correo electrónico.

Para superar o módulo, será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 nas tarefas propostas.

Nas tarefas propostas por escrito indícaselles a forma de valoración por cada un dos apartados ( valor 

numérico) a entregar ata un máximo de dez puntos. E tamén se lles indica a puntuación ( valor numérico)dos 
subartados que figura en cada un dos apartados. 

No caso de que algún alumno suspenda o módulo : 

a. Por non presentar o traballo no tempo e nas datas acordadas deberá elaborar de novo o traballo que se 
axusten ós mínimos esixibles para a seguinte convocatoria no período de recuperación. 

b. Por non cumprir os mínimos esixibles, deberá reformar a tarefa de forma que se axuste ó programado 
nos mínimos esixibles e presentalo na próxima convocatoria de avaliación extraordinaria. 
O proxecto avaliarase coas seguintes proporcións: 

· 100% sobre o traballo. A nota calcularase da media aritmética do traballo proposto. 
Para obter a cualificación de apto será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 no 
Proxecto. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non supera

 En canto as actividades de recuperación das prácticas de Instalación de carpintaría. Resulta 
imposible realizar calquera actividade que implique o manexo dos materiais, maquinaria e 
instalacións propias do taller de carpintaría, xa que ningún dos alumnos dispón dun taller na 
súa casa.

As partes non superadas da primeira e da segunda avaliación recuperanse a través dun traballo proposto 
a traves do correo electrónico persoal do alumno, que van acompañadas de información relevante para 
desenvolvelo.

Superará o módulo se entrega o traballo indicado e opten unha valoración de 5 ou superior

 

3.1 Actividades de recuperación

Facer un traballo proposto a  traves do correo electrónico persoal do alumno, seguindo as indicacións 
facilitadas para desenvolvelo.
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

O alumnado ten que entregar o traballo proposto asociado a cada tema de estudo que lle foi 
entregado a través do correo electrónico, polo profesor do módulo.

Fáiselles mención sobre os recursos necesarios para desnvolvelo traballo.

Consellos e recomendacións, así como indicacións e pautas para realizala entrega.

Os alumnos terán como apoio para as tarefas, a consulta directa do profesor do módulo, mediante 
AV.; Telf. ; Ou correo electrónico.

Para superar o módulo, será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 nas tarefas 
propostas. 

Nas tarefas propostas por escrito indicáselles a forma de valoración por cada un dos apartados ( valor 

numérico) a entregar ata un máximo de dez puntos. E tamén se lles indica a puntuación ( valor numérico)dos
subartados que figura en cada un dos apartados.

Nas tarefas propostas por escrito indicaselles a forma de valoración por cada un dos apartados 
( valor numérico) a entregar ata un máximo de dez puntos. E tamen selles indica a puntuación ( valor 

numérico)dos supartados que figura en cada un dos apartados. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado

O alumnado terá que entregar unha serie de tarefas propostas asociadas a cada tema de estudo que 
lle foi entregado a través da Aula Virtual do CIFP.( AV.), polo profesor do módulo.

Fáiselles mención sobre os recursos necesarios para realizar a tarefa.

Consellos e recomendacións, así como indicacións e pautas para realizala entrega.
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Os alumnos terán como apoio para as tarefas, a consulta directa do profesor do módulo, mediante 
AV.; Telf. ; Ou correo electrónico.

Para superar o módulo, será necesario acadar unha valoración igual ou superior a 5 nas tarefas 
propostas. 

Nas tarefas propostas por escrito indicáselles a forma de valoración por cada un dos apartados ( valor 

numérico) a entregar ata un máximo de dez puntos. E tamén se lles indica a puntuación ( valor numérico)dos
subartados que figura en cada un dos apartados. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

O C.I.F.P. proporciona a través do sistema de xestión de calidade; MD85ORI05 ,

Segundo o Departamento de Orientación, neste curso non se nos informou da presenza de alumnado con 
necesidades especiais de atención educativa.

A atención á diversidade centrouse na procura da existencia de alumnado que non tivera posibilidade de 
seguir as actividades que se están a facer online.

Neste período asegurámonos de que o alumnado puidese ter as mesmas oportunidades de continuar coa 
aprendizaxe de maneira telemática, e non se tivo constancia da presenza de alumnado con dificultades de
conexión.
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