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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 de Deseño e amoblamento

Código da 
familia 
profesion
al

Familia 
profesional

Código  do  ciclo 
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

MAM Madeira,  moble  e 
cortiza

CSMAM01 DESEÑO E AMOBLAMENTO Ciclos
formativos 
de
grao 
superior

Réxime 
Xeral-
ordinario

Código 
MP/UF

Nome Curso Sesións 
semanais

Horas 
anuais

Sesións 
anuais
 

MP0989 Deseño de carpintaría e moble 2019/2020 7 140 140

Profesorado  asignado  ao 
módulo

Saleta Fernández de la Torre

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 
Os  mínimos  exixibles,  tanto  en  contidos  como  en  criterios  de  avaliación,  para  que  o 
alumnado alcance a avaliación positiva neste módulo son os
seguintes:

Unidade formativa 1: Deseño de carpintaría
Unidade didáctica 01 Información de partida no proxeto de instalación de carpintería.
- Condicionantes arquitectónicos da instalación ou dos elementos de carpintaría.
- Elaboración de esbozos. Proporcionalidade. Demandas da clientela.
-  Dimensionamento  dos  elementos  para  integrar  no  proxecto  (electrodomésticos, 
radiadores, etc.).
- Patróns: curvas e ángulos, escalas e ferramentas.
- Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, 
puntos de luz, interruptores, desaugadoiros, reixas de
ventilación, saída de fumes, etc.
- Elaboráronse esbozos que incorporen as medicións, as demandas e as necesidades da 
clientela.
-  Dimensionáronse  os  aparellos  ou  elementos  para  integrar  no  proxecto,  como 
electrodomésticos, radiadores, etc.
- Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 
dos elementos para integrar no espazo de instalación ou
fabricación.
- Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de carpintaría.
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- Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas 
en feiras do sector.
-  Revisáronse  os  esbozos  en  función  dos  aspectos  económicos  e  do  uso  previsto  dos 
produtos que se vaian instalar ou fabricar.
- Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
- Aplicáronse as normas de presentación de documentación.
- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
- Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.

– Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais,  estéticos, 
ergonómicos e de sustentabilidade

– Unidade didáctica 02 CAD 3D e documentación gráfica en instalación de carpintería.
-  Representación  de  produtos  de  carpintaría  para  proxectos  de  instalación  ou  de 
fabricación. Normativa de aplicación. Elaboración de detalles de
instalación ou de fabricación.
- Condicionantes e viabilidade da instalación. Normalización de elementos de carpintaría. 
Dispoñibilidade no mercado.
- Programas específicos para a representación de produtos de carpintaría. Composicións en 
3D.
- Selección de solucións de instalación ou de fabricación en carpintaría (portas e ventás, 
escaleiras, tarimas e varandas, cubertas e soportais,
armazóns horizontais e verticais, etc.).
Elaboráronse planos coas vistas principais (alzado, planta, perfís, detalles de construción, 
etc.).
- Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas asistidos 
por computador, respectando a normativa relativa ao
proxecto.
- Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de carpintaría en 3D.
- Elaboráronse planos das instalacións complementarias do proxecto.
- Aplicáronselles texturas e cores aos elementos de carpintaría.
- Seleccionáronse os sistemas de ferraxes e accionamentos dos elementos de carpintaría.
- Determinouse a solución construtiva en función do tipo de elementos que haxa que cubrir 
e do seu accionamento.
- Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.
-  Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentado debidamente 
dobrados e dispostos en cartafoles.
- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
- Demostrouse destreza na realización dos planos.
- Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos de carpintaría en cada 
formato, facilitando a claridade e a comprensión do
debuxo.

– Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, 
estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

– Unidade didáctica 03 Procesos de instalación en carpintería.
- Determinación de características, calidades de materiais, elementos de instalación, etc.
- Definición dos sistemas de fabricación e instalación de elementos de carpintaría.
- Planificación de fabricación e instalacións: diagramas.
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- Secuencia dos traballos de instalación ou de fabricación.
-  Consideráronse  criterios  de  resistencia,  estéticos,  económicos,  ecoeficientes  e  de 
sustentabilidade, ergonómicos, estéticos e funcionais dos
materiais.
-  Seleccionáronse  os  compoñentes  (parafusos,  ferraxes,  etc.)  tendo  en  conta  as  súas 
prestacións, a funcionalidade, a estética, a economía, a
calidade, a dispoñibilidade, etc.
-  Dimensionáronse  as  pezas  e  o  conxunto,  de  acordo  con  criterios  de  ergonomía,  de 
resistencia e de uso.
-  Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de carpintaría,  de 
acordo coa secuencia lóxica de instalación ou fabricación.
- Definiuse o sistema de instalación ou fabricación dos elementos de carpintaría.
-  Adaptáronse  deseños  de  carpintaría  de  acordo  con  novos  requisitos  estéticos, 
económicos, funcionais, etc.
- Valorouse a subcontratación de procesos de instalación ou fabricación de elementos de 
carpintaría.
- Estableceuse o protocolo de calidade para o proceso de instalación ou fabricación.
- Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

– Aplicáronse  as  normas  de  presentación  de  documentación,  e  presentáronse 
debidamente encartados e dispostos en cartafoles.

Unidade formativa 2: Deseño de moblaxe
Unidade didáctica 04 Información de partida no proxeto de instalación de moblaxe.
- Condicionantes arquitectónicos da instalación.
- Elaboración de esbozos. Proporcionalidade. Demandas da clientela.
-  Dimensionamento  dos  elementos  para  integrar  no  proxecto  (electrodomésticos, 
radiadores, etc.).
- Patróns: curvas e ángulos, escalas e ferramentas.
- Tomáronse as medidas dos espazos e anotáronse todas as especificacións do proxecto, 
puntos de luz, interruptores, desaugadoiros, reixas de
ventilación, saída de fumes, etc.
- Elaboráronse esbozos que incorporan as medicións, as demandas e as necesidades da 
clientela.
-  Dimensionáronse  os  aparellos  ou  elementos  para  integrar  no  proxecto,  como 
electrodomésticos, radiadores, etc.
- Dimensionáronse e trazáronse as curvas e os ángulos para obter patróns de escala 1:1 
dos elementos para integrar no espazo de instalación ou
fabricación.
- Avaliáronse as características dos soportes para a fixación dos elementos de moblaxe.
- Achegáronse modificacións nos esbozos atendendo ás tendencias de mercado observadas 
en feiras do sector.
-  Revisáronse  os  esbozos  en  función  dos  aspectos  económicos  e  do  uso  previsto  dos 
produtos para instalar ou fabricar.
- Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
- Aplicáronse as normas de presentación de documentación.
- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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- Demostrouse destreza na realización dos esbozos ou bosquexos.
– Revisáronse os esbozos en función de criterios económicos, funcionais,  estéticos, 

ergonómicos, de sustentabilidade, etc.
– Unidade didáctica 05 Documentación gráfica en instalación de mobiliario.

- Representación de moblaxe para proxectos de instalación ou fabricación. Normativa de 
aplicación. Elaboración de detalles de instalación.
- Condicionantes e viabilidade da fabricación ou da instalación. Normalización de elementos 
de amoblamento. Dispoñibilidade no mercado.
- Programas específicos para a representación de moblaxe. Composicións en 3D.
- Selección de solucións de fabricación ou instalación de mobles.
- Establecéronse os criterios de deseño da instalación ou da fabricación.
- Debuxáronse bosquexos e esbozos con distintas disposicións do moblaxe.
- Elaboráronse planos en 2D e 3D, en soporte informático, mediante programas de deseño 
asistido por computador, respectando a normativa
relativa ao proxecto.
- Obtivéronse vistas coas distribucións de elementos de moblaxe en 3D.
- Elaboráronse propostas de amoblamento co fin de poder elixir a alternativa máis acaída.
- Achegáronse solucións con información que permitan tomar decisións sobre o deseño da 
composición.
- Mellorouse e simplificouse o proceso de instalación ou de fabricación do amoblamento.
- Adaptouse a fabricación e a instalación de amoblamento aos recursos dispoñibles.

– Asegurouse a dispoñibilidade da subministración dos materiais no mercado.
– Aplicáronse  as  normas  de  presentación  de  documentación  e  presentáronse 

debidamente encartados e dispostos en cartafoles.
- Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
- Demostrouse destreza na realización dos planos.
- Proporcionáronse e distribuíronse adecuadamente os elementos do amoblamento en cada 
formato, facilitando a claridade e a comprensión do
debuxo.

– Determinouse a solución construtiva en función de criterios económicos, funcionais, 
estéticos, ergonómicos, de sustentabilidade, etc.

– Unidade didáctica 06 Procesos de instalación en moblaxe.
- Determinación de características, calidades de materiais, elementos de instalación, etc.
- Definición dos sistemas de fabricación ou instalación de moblaxe.
- Planificación de fabricación ou instalacións: diagramas.
- Secuencia dos traballos de fabricación ou instalación de moblaxe.
-  Consideráronse  criterios  de  resistencia,  estéticos,  económicos,  funcionais,  etc.,  dos 
materiais obxecto da instalación ou da fabricación.
-  Seleccionáronse  os  compoñentes  (parafusos,  ferraxes,  etc.)  tendo  en  conta  as  súas 
prestacións, a funcionalidade, a estética, a economía, a
calidade, a dispoñibilidade, etc., e especificado as súas características técnicas. -
- Calculáronse as dimensións finais de cada elemento e do total do conxunto.
- Elaborouse o diagrama de proceso de cada elemento do conxunto de amoblamento, de 
acordo con secuencias lóxicas de instalación ou
fabricación.
- Definiuse o sistema de fabricación ou instalación dos elementos de moblaxe.
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-  Adaptáronse  os  mobles  á  composición  do  conxunto,  de  acordo  con  novos  requisitos 
estéticos, económicos, funcionais, etc.
- Valorouse a subcontratación de procesos de fabricación e/ou de instalación de moblaxe.
- Estableceuse o protocolo de calidade para a instalación ou a fabricación.
- Aplicáronse as normas de presentación de documentación e presentáronse debidamente 
encartadas e dispostas en cartafoles.

– Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

– Unidade formativa 3: Xestión de documentación técnica
Unidade didáctica 07 Documentación do proxeto de instalación e a súa xestión.
- Redacción de memorias: tipos (de calidades, descritiva, etc.).
- Elaboración de orzamentos de fabricación e instalación de carpintaría e mobles.
- Elaboración de listaxes de materiais: medicións.
– Tramitación de impostos directos e indirectos.
– Documentación técnica: subcontratacións e procesos.
–  Xestión documental de proxectos: orde, codificación e sistema de arquivo.
- Reprodución da documentación gráfica e escrita de proxectos: disposición en cartafoles.
-  Xestión  de  ficheiros  en  formatos  dixitais  de  almacenamento  na  documentación  de 
proxectos.
- Redactouse unha memoria que recolla a información complementaria aos planos e ao 
orzamento.
- Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.
- Establecéronse os capítulos en que divide o orzamento.
- Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos.
- Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais.
- Aplicáronse os impostos vixentes.
- Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de codificación 
establecido.
- Preparouse a documentación destinada aos subministradores e aos instaladores.
- Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas e valorouse economicamente o seu 
alcance.
-  Aplicáronse  as  normas  de  presentación  de  documentación,  e  presentáronse  os 
documentos debidamente dispostos en cartafoles.
- Ordenouse cada documento do proxecto.
- Arquivouse seguindo a orde e a codificación establecida.
- Reproduciuse a documentación gráfica e escrita.
- Dispuxéronse en cartafoles os documentos preceptivos que compoñen os proxectos.
- Preparouse en soporte dixital unha copia fiel do proxecto disposto en cartafol.

– Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Os criterios de cualificación estan divididos en dúas partes: Exames e/ou Actividades de 
avaliación e Outros supostos prácticos plantexados.
* 90% Exames e/ou Actividades de Avaliación.
As actividades de avaliación realizaranse e entregaranse no plazo a fixar pola profesora vía 
aula virtual e posteriormente serán calificadas por parte
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da mesma. As actividades de avaliación que se entreguen fora de plazo, calificaránse á 
metade. Valorarase:
- A orixinalidade no deseño e o volume de traballo desempeñado para o densolvemento da 
actividade de avaliación.
- A forma de constatar os coñecementos, aptitudes e capacidades que, sobre a materia, se 
deberon alcanzar.
- O nivel de cumprimento dos diferentes aspectos expresados no enunciado da actividade 
de avaliación proposta, así como as indicacións ou
precisións que ó respecto poidera fixar a profesora.
- O rigor e a exactitude dos datos reflexados (sexan gráficos ou non).
- A claridade, o orde e a limpeza da documentación elaborada.
- A destreza na técnica gráfica empregada.
* 10% Outros supostos prácticos plantexados na aula. Dentro deste 10% valorarase tamén 
a atención e colaboración nas actividades realizadas,
participación activa nas clases, orde e a limpeza, a axuda os compañeiros, a resolución de 
dúbidas dos compañeiros....

Para poder realizar  a suma do porcentaxe de cada unha destas dúas partes,  deberase 
acadar como mínimo unha nota igual ou superior a 5 puntos
sobre 10. De non alcanzarse esta nota mínima, a avaliación parcial ou final considerarase 
non superada, aínda sendo a suma das dúas partes
superior ou igual a 5 puntos. Neste caso, a nota da avaliación parcial ou módulo, nunca 
será superior a 4 puntos.
Unha vez, obtida a nota mínima igual ou superior a 5 puntos sobre 10 nas dúas partes, 
parcial ou final, a nota da avaliación do trimestre ou do
módulo será igual á parte enteira que máis se aproxime, sen decimais, á obtida da suma 
dos porcentaxes anteriormente mencionados.
A nota final do módulo, por parciales, será igual á parte entera que máis se aproxime, sen 
decimais, á media aritmética das dúas avaliacións,
sempre e cando se superasen os dous parciales.

Nesta situación xerada polo COVID-19, a cualificación non sufriu variación, xa que, estaban 
impartidos todos os contidos e realizado o exame. Os criterios de cualificación da segunda 
avaliación estiveron divididos en:

– Exame :50%
– Actividade de avaliación: 40%
– 10% Outros supostos prácticos plantexados na aula. Dentro deste 10% valorarase 
tamén a atención e colaboración nas actividades realizadas,  participación activa nas 
clases,  orde  e  a  limpeza,  a  axuda  os  compañeiros,  a  resolución  de  dúbidas  dos 
compañeiros....
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Actividades de recuperación
As partes non superadas na primeira e segunda avaliación, deberán recuperala no terceiro 
parcial.
As actividades de recuperación propostas, nesta situación de COVID-19, son o repaso dos 
contidos teóricos da primeira e segunda avaliación a través da aulavirtual. Ao igual que o 
longo do curso,  o alumnado realizará as actividades de avaliación plantexadas baixo a 
supervisión da profesora coas resolución e correccións que considere oportunas a través, 
tanto da aula virtualcomo do correo electrónico. 
Tamén se realizará unha proba final, que poderá ser escrita e/ou de coñecemento: de CAD 
2D  e  3D,  de  Modelado  3D...,  desenvolvento  pezas  ou  conxuntos  de  carpintería  e/ou 
moblaxe.  Se a situación sanitaria o permite, realizarase no centro de forma presencial, e se 
a situación sanitaria non permite esta posibilidade, realizaranse probas on line. Ésta proba, 
considerarase superarda cando se alcance unha puntuación igualou superior a 5 puntos 
sobre 10 puntos.
Débese superar a actividade de avaliación, xunto coa proba final para poder superar o 
módulo.  A  nota final  do módulo  será  igual  á  parte  entera que máis  se aproxime,  sen 
decimais, á media aritmética das actividades de avaliación xunto coa proba final, sempre e 
cando se superaran ambas notas cunha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10 
puntos.

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

Debense superar as actividades de avalición propostas o longo do curso, cunha puntuación 
igualou superior a 5 puntos sobre 10 puntos.
Ademais realizarase unha proba final, que poderá ser escrita e/ou de coñecemento: de CAD 
2D e 3D, de Modelado 3D..., desenvolvento pezas ou
conxuntos  de carpintería  e/ou  moblaxe.  Ésta  proba,  considerarase  superarda cando se 
alcance unha puntuación igualou superior a 5 puntos sobre
10 puntos.
Debense superar as actividades de avaliación, xunto coa proba final para poder superar o 
módulo. A nota final do módulo será igual á parte entera
que máis se aproxime, sen decimais,  á media aritmética das actividades de avaliación 
xunto cá proba final, sempre e cando se superar ambas
notas cunha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10 puntos.
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do 
alumnado

As  actividades  de  recuperación  propostas,  nesta  situación  de  COVID-19,  son  o 
repaso dos contidos teóricos e exercicios prácticos (CAD 2D e 3D), da primeira e 
segunda  avaliación,  que  o  alumnado  teña  pendente,  así  como  o  seguemento, 
supervisión  e  corrección  das  actividades  de  avaliación  que  o  alumnado  teña 
pendentes.

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

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

Neste  período  asegurámonos  de  que  o  alumnado  poídese  ter  as  mesmas 
oportunidades de continuar co proceso de recuperación de maneira telemática, e non 
se tivo constancia da presenza de alumnado con dificultades de conexión.
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