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

O Módulo EIE contribuirá a que o alumnado poda recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para

crear e xestionar unha pequena empresa, e teña  iniciativa emprendedora na súa actividade profesional con sentido da responsabilidade social.

Este módulo contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á

asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar o seguinte obxectivo xeral do ciclo formativo:

n) Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado para crear e xestionar unha pequena empresa.

E contribúe a alcanzar  as seguintes competencias do ciclo formativo:

l) Crear e xestionar unha pequena empresa, e realizar un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

m) Participar na vida económica, social e cultural, cunha actitude crítica e de responsabilidade.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Análise das cualidades dun emprendedor, da motivación para emprender e da idea innovadora como punto de
partida para emprender.Estructura do proxecto empresarial

 Iniciativa
emprendedora.

7 10

2 Estudo da empresa, do contorno xeral e específico, e da responsabilidade social.A empresa e o seu
entorno

6 10

3 Estudo da organización dos recursos materiais e persoais da empresa, e plasmación nun proxecto empresarial.Planificación e
organización dunha
empresa.

5 10

4 Estudo das estratexias de marketing, e plasmación nun plan de empresa.O plan de marketing 5 15

5 Análise das formas xurídicas de empresa e dos trámites para a súa creación e posta en marcha, e concreción
nun plan de empresa.

Creación e posta en
marcha dunha
empresa

8 15

6 Análise da viabilidade económica e financeira dunha empresa e concreción nun plan de empresa.A xestión financeira. 18 15

7 Documentos relacionados ca actividade empresarialA xestión
administrativa.

8 15

8 Análise dos principais impostos que gravan a actividade empresarial.A fiscalidade da
empresa

6 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1  Iniciativa emprendedora. 7

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da fabricación mecánica.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito da fabricación mecánica, que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto
empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de fabricación mecánica (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector da fabricación mecánica.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da fabricación mecánica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu entorno 6

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de fabricación mecánica en función da súa posible localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa fabricación mecánica e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así
como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de fabricación mecánica, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de fabricación mecánica: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de fabricación mecánica: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación e organización dunha empresa. 5

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de fabricación mecánica, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do
sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O plan de marketing 5

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

  CA2.13 Identifica as principais variables do marketing

4.4.e) Contidos

Contidos

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Creación e posta en marcha dunha empresa 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da fabricación mecánica.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de fabricación mecánica tendo en conta a súa localización.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresario.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de fabricación mecánica.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xestión financeira. 18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector da fabricación mecánica.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A xestión administrativa. 8

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

4.7.e) Contidos

Contidos

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de fabricación mecánica: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A fiscalidade da empresa 6

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coa fabricación
mecánica, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidación

4.8.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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Para a avaliación do módulo valoraranse a realización das actividades propostas e a resolución dos cuestionarios e supostos prácticos plantexados

polo profesor, e a realización e entrega en prazo do plan de empresa.

A avaliación completarase cunha proba escrita, ao final de cada trimestre, que constará de casos prácticos e preguntas cortas, formuladas de xeito

que permitan comprobar o grado de comprensión do alumnado respecto das ensinanzas impartidas.

A nota final virá determinada nun 50% pola puntuación obtida na proba realizada en cada trimestre ou, no seu caso, polos cuestionarios a

cumplimentar e/ou informes a elaborar, e o 50% pola valoración do plan de empresa.

Se na realización dunha proba escrita o alumno desenvolve conductas pouco éticas (copiar), entregará o escrito á profesora e o exame quedará

automáticamente suspenso coa calificación mínima.

Deberá acadarse unha nota mínima de 4 para poder facer media entre a nota da proba escrita e a nota do plan de empresa; en todo caso,

requírese obter unha puntuación de 5 para superar o módulo. Para aqueles alumnos que non acaden a nota mínima, farase un exame de

recuperación en cada trimestre e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumnado que non acade os mínimos sinalados na presente programación, farase un exame final, que constará de preguntas teóricas e

casos prácticos relativos ao contidos impartidos en todas as unidades didácticas, debendo cada alumno/a respostar unicamente ás que

corresponden as partes non superadas, e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.

Para os alumnos que non accedan á FCT e non teñan superado o módulo, desenvolveranse sesións de recuperación, nas que se realizarán

actividades teóricas e prácticas, e se resolverán as dúbidas dos/as alumnos/as. Durante o período de recuperación realizarase unha ou varias

probas escritas, sempre que as actividades programadas e realizadas polos/as alumnos/as non fosen suficientes para comprobar que se

alcanzaron os resultados de aprendizaxe especificados na programación deste módulo. Igualmente, se revisará e entregará, no seu caso, o plan

de empresa.

 Para a realización destas actividades de recuperación, os alumnos asistirán ao centro dúas sesións semanais no terceiro trimestre do curso, para

a corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas.

As actividades de recuperación programadas son as seguintes:

a) Realización e explicación dun esquema dos contidos básicos de cada unidade de traballo

b) Resposta a cuestionarios relativos aos contidos fundamentais de cada unidade

c) Resolución de casos prácticos sinxelos.

d) Mellora do plan de empresa, no seu caso.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levarase a cabo unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de
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preguntas teóricas e casos prácticos. Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun plan de empresa, co contido e estructura similar

ao que tiveron que presentar os seus compañeiros.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.

Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto aos contidos que integran o módulo.  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensino-aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

- O fomento do espíritu emprendedor.

- O traballo en equipo, ao elaborar deste xeito o plan de empresa, a ao realizar tamén en equipo moitas das actividades programadas.

- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.

Trataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Debido á situación excepcional derivada do Covid, non se planifican actividades complementarias e extraescolares para este curso.
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10.Outros apartados

10.1) RA DO MÓDULO FOL NON ACADADOS NO CURSO ANTERIOR

10.1 RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESNCIAIS NON ACADADOS NO MODULO DE FOL

As Instruccións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021, publicadas o

17/08/2020, na disposición sétima, punto 1 di:

"Segundo o punto 5.1 das instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, os centros docentes establecerán o procedemento que se considere

máis axeitado, para que o alumnado do réxime de ordinario poida adquirir os resultados de aprendizaxe esenciais, que non puideron

desenvolverse no curso 2019/2020 debido ás circunstancias excepcionais derivadas do covid-19.

Para a planificación da docencia destes resultados de aprendizaxe, terase en conta os informes individualizados e/ou de grupo realizados o

finalizar o curso 2019/2020, e o resultado da avaliación inicial.

Os centros poderán, entre outras medidas, integrar a impartición destes resultados de aprendizaxe nos módulos profesionais de segundo curso.

Estes resultados de aprendizaxe non serán obxecto de avaliación específica."

Dando cumprimento a esta disposición normativo,  hai unha serie de RA do módulo de FOL que o departamento considerou como esenciais. Estes

RA esencial poden dar lugar a dúas situacións diferentes:

- RA esenciais que decidiu o departamento  incorporar na programación do módulo  de EIE:

a) Oientación laboral: para completar a formacion en materia de orientación e inserción laboral, especialmente  en técnicas de selección de

persoal, organizarse unha Xornada de Orientación laboral a cargo de persoal técnico externo. Se a situación sanitaria non o permite seria levada a

cabo polos integrantes do departamento de FOL e de Orientación.

b) Equipos de traballo: este RA será traballado de manera transversal ao longo do curso pois unha parte fundamental do módulo é a elaboración

dun plan de empresa en grupo. Un criterio de avaliación  e a capacidade de traballo en equipo do alumnado.

- RA esencias non acadados polo alumnado no módulo de Fol no curso 19-2020 durante o terceiro trimestre: dentro da empresa que creen terán

que abordar diferentes cuestións laborais relacionadas con resultados de aprendizaxe  non acadados.

10.2) ENSINO NON PRESENCIAL

10.2 ENSINO NON PRESENCIAL

No suposto de que por razóns sanitarias as autoridades educativas decidan nalgún momento o ensino non presencial os resultados de

aprendizaxe, os contidos e as actividades seguirán sendo as mesmas pero por vía telemática. Por este motivo, desde o comenzo do curso todos

os contidos e actividades figurarán na aula virtual do centro e o alumnado será instruído no seu uso.

Os recursos telemáticos que se empregarán serán:

- aula virtual do centro.

- webex

- arquivos power point, pdf

- enlaces a webs de interese na materia.

- vídeos de interese.

- aplicacións tales coma audacity para facer grabacións das explicacións da materia.

- kahoots

- correo electrónico.

- cuestionarios feitos na aula virtual ou google forms

- outros recursos que xurdan en cada momento e resulten de aplicación práctica no módulo.

A metodoloxía de traballo será a seguinte:
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- Explicación do tema con vídeos/ audios, power-point e pdf e tamén usando as videoconferencias coa aplicación webex.

- Realización e corrección dos exercicios relacionados co explicado

- proba final práctica usando un cuestionario o  un documento a través da aula virtual.

10.3) ENSINO NON PRESENCIAL: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

10.3 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION EN ENSINO NON PRESENCIAL

Aplicaranse os mismos criterios  de avaliacion previstos na programación para o ensino non presencial  pero adaptados á formación online.

Os instrumentos de avaliacion que se empregaran serán:

-Proba escrita  individualizada para cada alumno a través da aula virtual.

- Resolución de cuestionarios da aula virtual ou de google form

- Participación nos diferentes Kahoots prantexados.

- Participación nas preguntas de debate lanzadas telemáticamente.

- Participación nas videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Programación da produción en fabricación
mecánica

Ciclos
formativos de
grao superior

CSFME01Fabricación mecánica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0161 Fabricación asistida por computador (CAM) 42020/2021 8470

MP0161_12 Tratamento de sólidos e superficies, e programación CAM 42020/2021 3630

MP0161_22 Preparación, transmisión de programas, mecanización e verificación 42020/2021 4840

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA VICTORIA RAMOS MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de programación desistemas automatizados.

Esta función abrangue aspectos como a programación de máquinas de control numérico con CAM.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-Mecanización por arranque de material con máquinas ferramenta de corte, así como por abrasión, electroerosión e especiais.

-Mecanización por corte.

-Conformación térmica e mecánica.

A formación do módulo contribúe a alcanzar o obxectivo xeral  do ciclo formativo e a competencia

c).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do

módulo han versar sobre:

-Análise do proceso de traballo, das súas fases e

das súas operacións, así como das ferramentas e dos

útiles empregados.

-Obtención de xeometrías en 2D e 3D válidas para

o seu tratamento con aplicacións CAM.

-Obtención de programas de control numérico de

máquinas ferramenta mediante ferramentas

CAD/CAM.

-Fases de preparación da execución da mecanización

e da adaptación e carga do programa propio da

máquina.

-Execución do programa de mecanización para

obter a primeira peza, e axuste requirido en función

dos resultados.

-Propostas de mellora do proceso para aumentar orendemento dos equipamentos
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Modela e modifica a xeometría da peza tendoTratamento de sólidos
e superficies, e
programación  CAD
CAM

36 40

2 Organiza o seu traballo na execución dapreparación
transmisión de
programas

48 60
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Tratamento de sólidos e superficies, e programación  CAD CAM 36

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Modela e modifica a xeometría da peza tendo en conta a interpretación das especificacións do proceso de mecanizado e aplicando técnicas de CAD. SI

RA2 - Elabora programas de fabricación asistida por computador tendo en conta a análise das especificacións do proceso de traballo e aplicando técnicas de CAM. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Modeláronse pezas de fabricación mecánica en 3D.

CA1.2 Importouse a xeometría da peza para modificar nun formato de intercambio acaído para o software de CAD que se vaia empregar.

CA1.3 Identificáronse as superficies para mecanizar especificadas no proceso.

CA1.4 Realizouse a manipulación das superficies para asegurar o mecanizado (orientación, partición e división).

CA1.5 Empregáronse as ferramentas de manipulación de superficies e sólidos máis adecuadas para a operación que se realice.

CA1.6 Debuxouse a xeometría auxiliar necesaria para programar as operacións CAM.

CA1.7 Organizáronse as novas xeometrías xeradas en capas ou niveis de traballo.

CA1.8 Xerouse un arquivo informático que conteña o obxecto modelado nun formato exportable a un software de CAD/CAM.

CA2.1 Configurouse o contorno CAM en función da máquina que se vaia empregar.

CA2.2 Situouse correctamente a peza para mecanizar segundo os eixes e os sistemas de referencia.

CA2.3 Describíronse as estratexias de mecanizado das operacións CAM.

CA2.4 Creouse unha táboa de ferramentas.

CA2.5 Introducíronse os datos tecnolóxicos das ferramentas.

CA2.6 Verificouse o programa simulando o mecanizado no computador.

CA2.7 Corrixíronse os erros detectados na simulación.

CA2.8 Realizouse o posprocesamento do programa CAM para o control numérico que se vaia utilizar.

CA2.9 Gardouse o programa no soporte axeitado.

CA2.10 Elaborouse a folla de procesos.
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Criterios de avaliación

CA2.11 Amosouse unha actitude responsable e interese pola mellora do proceso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Modelaxe tridimensional.

 Modelaxe de superficies.

 Modelaxe de sólidos.

 Sistemas de representación en 2D.

 Sistemas de representación en 3D.

 Creación de entidades gráficas.

 Manipulación de entidades gráficas.

 Formatos de intercambio gráfico.

 Definición de ferramentas.

 Xeración de traxectorias.

 Operacións de mecanizado.

 Estratexias de mecanizado.

 Simulación do mecanizado. Mecanizado virtual.

 Xeración do código CNC.

 Follas de mecanizado.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 preparación transmisión de programas 48

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o seu traballo na execución do mecanizado, para o que analiza a folla de procesos, e elabora a documentación necesaria. SI

RA2 - Axusta o programa de CAM e comproba que a peza mecanizada e o proceso cumpran as especificacións establecidas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a secuencia de operacións de preparación das máquinas en función das características do proceso que se realice.

CA1.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e o soporte de fixación de pezas de acordo coas especificacións da folla de procesos.

CA1.3 Axustáronse as lonxitudes e as medidas das ferramentas conforme a folla de procesos.

CA1.4 Relacionáronse as necesidades de materiais e recursos en cada etapa.

CA1.5 Establecéronse as medidas de seguridade en cada etapa.

CA1.6 Determinouse a recollida selectiva de residuos.

CA1.7 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.

CA1.8 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.

CA2.1 Transferiuse o programa CAM á máquina de CNC segundo o procedemento establecido.

CA2.2 Empregáronse diversos métodos de transmisión de programas de CNC.

CA2.3 Comprobouse que as traxectorias das ferramentas non xeren colisións coa peza, cos útiles de suxeición nin cos órganos da máquina na simulación en baleiro.

CA2.4 Axustáronse os parámetros de corte e avance ás condicións do proceso e da máquina.

CA2.5 Axustouse o programa de control numérico a pé de máquina para eliminar os erros detectados.

CA2.6 Verificouse a peza e comprobáronse as súas características.

CA2.7 Compensáronse os datos das ferramentas ou das traxectorias para corrixir as desviacións observadas na verificación da peza.

CA2.8 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental requiridas.

CA2.9 Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procedementos de seguridade e calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Interpretación do proceso.

 Relación do proceso cos medios e as máquinas.

 Distribución de cargas de traballo.

 Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.

 Calidade, normativa e catálogos.

 Planificación das tarefas.

 Valoración da orde e a limpeza durante as fases do proceso.

 Recoñecemento e valoración das técnicas de organización.

 Execución de operacións de mecanizado en máquinas ferramenta de control numérico.

 Execución de operacións de conformación en máquinas ferramenta de control numérico.

 Emprego de útiles de verificación e control.

 Corrección das desviacións das pezas mecanizadas (tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais).

 Identificación e resolución de problemas.
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Saber facer un  programa en SIEMENS NX.  e a posta a punto da maquina,transferirlo y simularlo.

Deseño de Exercicio práctico en nx 50 % CAD

Mecanizado, transferir e simularlo en máquina 50% CAM

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

RECUPERACIÓN:

- Realizaranse probas de recuperación en datas acordadas entre o profesor e o grupo de alumnos, se é posible dentro do horario lectivo e na data

máis próxima posible a avaliación.

- Devanditas probas serán similares ás realizadas ordinariamente e cualificaranse da mesma forma.

- Estas probas de recuperación, en caso de obter a cualificación de 5, fornecerán efectos de corrección automática das cualificacións de avaliación

ou de nota final de módulo, segundo corresponda.

B.- PLAN EXTRAORDINARIO DE AVALIACIÓN (PARA PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN)

A avaliación continua é aplicable a tódos os módulos do ciclo e require a asistencia regular do alumnado ás clases e actividadeslectivas

programadas.

O número de faltas non poderá ser superior ao 10% da duración de cada módulo. Que neste módulo concretamente son 15 sesiónes. Cando o

alumno alcance esa cantidade de faltas de asistencia perderá o dereito á avaliación continua, non podendo examinarse por avaliacións parciais,

tendo que realizar unha avaliación final ordinaria en MARZO, cun só exame, de acordo cos criterios seguintes.

O exame da convocatoria de MARZO constará dunha proba teórica das duas avaliacións (todo o currículo).

È imprescindible aprobar  cunha nota mínima de 5.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Esta avaliación vai dirixida aos alumnos/as que perderon o dereito á avaliación continua.

Prodúcese dita perda cando o alumno/a teña acadado un total de 15 sesións ben sexan xustificadas ou non xustificadas.

O sistema de avaliación neste caso terá en conta:

A avaliación continua e aplicable a tódolos módulos do ciclo o longo do proceso de ensino-aprendizaxe e require a asistencia regular do alumnado
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ás clases e ás demáis actividades lectivas programadas.

O número de faltas non poderá ser superior ó 10% da duración de cada módulo. Que neste módulo concretamente son 15 sesións. Cando o

alumno acade esa porcentaxe de faltas de asistencia no módulo perderá o dereito á avaliación continua, non puidendo examinarse por avaliacións

parciais, tendo que realizar unha avaliación final ordinaria, de acordo cos criterios fixados para elo.

O Centro deberalle comunicar formalmente ó alumnado a perda do dereito de avaliación continua.

O alumno que perda o dereito á avaliación continua non terá dereito a ser examinado por avaliacións parciais e polo tanto será avaliado na

Convocatoria Ordinaria de MARZO nun único examen. No obstante o alumno poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial.

O examen da convocatoria de MARZO constará dunha proba teórica das duas avaliacións. Para aprobar este examen é requisito imprescindible

aprobar a parte correspondente a cada avaliación, cunha nota mínima de 5, e dicir, é necesario aproba-las duas avaliacións conxuntamente, do

contrario o examen estará suspenso (non se efectuará a media entre as duas avaliacións).

Ademáis da proba teórica o examen terá tamen unha proba práctica, que consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos

correspondentes ó módulo a examinarse.

O criterio do docente, o contido dos exámenes poderá ser diferente para os alumnos con perda de avaliación continua.

Para aproba-lo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada un dos exámenes teórico e práctico, non existindo a

posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

O docente poderá exisir do alumnado, aínda que perda a avaliación continua, a presentación de traballos ou actividades que considere

imprescindibles para a consecución do módulo, independientemente das probas finais.

Dada a importancia que supón a realización e superación de estas probas teóricas e prácticas, o profesor do módulo correspondente poderá

efectuar complementariamente unha proba de carácter oral para verificar si o alumno acadou as capacidades terminais elementais de cada

módulo. Dita proba hará referencia a conceptos teóricos sobre  CAM.

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

Consistirá na  observación directa do comportamento dos alumnos/as durante as actividades programadas:

Por exemplo:

Ver os seus apuntes.

A súa participación nos debates, postas en común...

Motivación polo aprendizaxe.

Sensibilización ante os temas tratados.

Preguntas ao alumnado nas explicacións.

Actitude de responsabilidade.

Capacidade de desfrute.

Capacidade creativa.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

AVALIACIÓN INICIAL: Non vai servir para medir o grao de aprendizaxe senón para dar   unha idea do punto de partida dos alumnos.

AVALIACIÓN FORMATIVA: Esta avaliación vai servir ao alumnado para:

Motivar

Influír

Medir

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

OBSERVACIÓNS OU OUTRAS CONSIDERACIÓNS

Para os alumnos de Atención a Diversidade, adaptarase a programación ás suas necesidades con tarefas específicas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Desde o módulo tócanse distintos aspectos destes temas, que se indican de xeito xenérico.

Educación ambiental: mediante o estudo crítico e a análise reflexiva efectuado polos alumnos ao longo dos diferentes bloques de contidos durante

o curso pode contribuír a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os medios naturais e ambientais, racionalizar o

consumo enerxético e dos recursos naturais, afirmando que progreso non implica destrución do medio ambiente.

Educación para a saúde: en varios temas dos distintos bloques aparecen referencias sobre as normas de hixiene e seguridade no traballo, así

como da precaución no uso de ferramentas, máquinas ou sistemas, polo que o tema será tratado puntualmente, a medida que se desenvolven os

contidos.

Educación para a igualdade de oportunidades: concienciarase ao alumnado sobre a igualdade de oportunidades de ambos os sexos rompendo o

tópico da discriminación ou adxudicación de tarefas no traballo por razóns de sexo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Salidas a ver empresas do noso entorno e incluso fora do entorno para que os rapaces  poidan ver  a empresa  en realidade,  e, o que eles

estiveron facendo   que se pode aplicar na empresa.

Unha das empresas  mais   importante no noso entorno  e  HISPAMOLDES.
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10.Outros apartados

10.1) visitas

Debido a la pandemia no se llegó a realizar parte de la materia de representación gráfica. En concreto a la referente a 3  D. Se hará incapié en esta

materia para reforzar los conocimientos que no fueron dados.

Debido a la pantemia COVID, es posible que la Xunta decida confinarnos, por lo  tanto se intentará seguir la programación por medios telemáticos.

Estaremos sujetos a las normas que nos vayan indicando los organismos competentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Programación da produción en fabricación
mecánica

Ciclos
formativos de
grao superior

CSFME01Fabricación mecánica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0002 Mecanizado por control numérico 152020/2021 314262

MP0002_12 Programación e organización do proceso 152020/2021 120100

MP0002_22 Preparación e mecanizado en máquinas de control numérico 152020/2021 194162

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA VICTORIA RAMOS MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

 Módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de execución de mecanizado con máquinas       automatizadas de

control numérico.

Esta función abrangue aspectos como:

  Preparación de máquinas.

  Produción de produtos de mecanizado.

  Control do proceso de mecanizado

 As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

  Mecanizado por arranque de material con máquinas ferramenta de corte, así como por abrasión, por electroerosión e por procesos especiais.

  Mecanizado por conformado térmico e mecánico.

  Mecanizado por corte térmico e mecánico.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), c), d) e j) do ciclo  formativo, e as competencias b), c) e h) do título.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

  Análise da programación, etapas significativas e linguaxes utili-zadas, así como a elaboración de programas de control numérico de máquinas

automatizadas.

  Fases de preparación da execución do mecanizado e da adapta-ción e carga do programa  propio da máquina.

  Execución do programa de mecanizado para obter a primeira peza e axuste requerido  en función dos resultados
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 En esta U:D. O alumno ten que saber toda teoria  o cal inclulle todas programacions  debuxo follas de proceso
saber facer  no ordenador  todo tipo de programas de fresa de torno  facer as simulacions  no ordenador  e
tamen facer programas en CAD-CAM O cal partira dun debuxo e logo fara o traballo co seo programa
correspondente

Programación e
organizacion  de
proceso de trabajo

120 50

2 En esta  U:D. O alumno  ten que saber meter os porgramas no control  facer as graficas correspondentes
poñer a maquina apunto tanto o torno como a fresadora  coller os ceros  tanto cero peza como cero maquina  e
a continuación  facer a sua practica cor-rrespondente  cas suas tolerancias

Preparacion e
mecanizado en
maquinas de control
numerico

194 50

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Programación e organizacion  de proceso de trabajo 120

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora programas de control numérico, aplicando diversos tipos de programación previamente analizados. SI

RA2 - Organiza o traballo na execución do mecanizado, para o que analiza a folla de procesos e elabora a documentación necesaria. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as linguaxes de programación de control numérico.

CA1.2 Describíronse as etapas na elaboración de programas.

CA1.3 Describíronse os planos de traballo.

CA1.4 Analizáronse as instrucións xeradas coas equivalentes noutras linguaxes de programación.

CA1.5 Realizouse o programa consonte as especificacións do manual de programación do control numérico computadorizado (CNC) empregado, así como das ferramentas para empregar.

CA1.6 Introducíronse os datos das ferramentas e os traslados de orixe.

CA1.7 Compensáronse as ferramentas.

CA1.8 Introducíronse os datos tecnolóxicos no programa de mecanizado asistido por computador (CAM) para que o proceso se desenvolva no menor tempo posible.

CA1.9 Verificouse o programa simulando o mecanizado no computador.

CA1.10 Corrixíronse os erros detectados na simulación.

CA1.11 Gardouse o programa na estrutura de ficheiros xerada.

CA1.12 Amosouse actitude responsable e interese pola mellora do proceso.

CA2.1 Identificouse a secuencia de operacións de preparación das máquinas en función das características do proceso que se vaia realizar.

CA2.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.

CA2.3 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos en cada etapa.

CA2.4 Establecéronse as medidas de seguridade en cada etapa.

CA2.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos.

CA2.6 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
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Criterios de avaliación

CA2.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Linguaxes de programación de control numérico.

 Planos de traballo.

 Técnicas de programación.

 Definición de traxectorias.

 Compensación de ferramentas.

 Simulación dos programas.

 Identificación e resolución de problemas.

 Planificación da actividade.

 Avaliación de resultados.

 Interpretación do proceso.

 Relación do proceso cos medios e coas máquinas.

 Distribución de cargas de traballo.

 Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.

 Calidade, normativa e catálogos.

 Planificación das tarefas.

 Recoñecemento e valoración das técnicas de organización.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Preparacion e mecanizado en maquinas de control numerico 194

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara máquinas de control numérico (CNC), para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos requiridos. SI

RA2 - Controla o proceso de mecanizado, tendo en conta a relación entre o funcionamento do programa de control numérico e as características do produto final. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse a posta en marcha e tomouse a referencia dos eixes da máquina.

CA1.2 Cargouse o programa de control numérico.

CA1.3 Axustáronse os parámetros da máquina.

CA1.4 Introducíronse os valores nas táboas de ferramentas.

CA1.5 Seleccionáronse e montáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.

CA1.6 Seleccionáronse os instrumentos de medición ou verificación en función da operación que se vaia realizar.

CA1.7 Aplicáronse as normas de seguridade requiridas.

CA1.8 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas formulados no desenvolvemento da actividade.

CA1.9 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.

CA2.1 Identificáronse os ciclos fixos e os subprogramas.

CA2.2 Describíronse os modos de operación do CNC (en baleiro, automático, editor, periférico, etc.).

CA2.3 Comprobouse que as traxectorias das ferramentas non xeren colisións coa peza nin cos órganos da máquina na simulación en baleiro.

CA2.4 Axustouse o programa de control numérico a pé de máquina para eliminar os erros.

CA2.5 Executouse o programa de control numérico.

CA2.6 Verificouse a peza obtida e comprobáronse as súas características.

CA2.7 Compensáronse os datos das ferramentas ou das traxectorias corrixindo as desviacións observadas na verificación da peza.

CA2.8 Aplicáronse as normas requiridas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

CA2.9 Mantívose unha actitude de respecto polas normas e polos procedementos de seguridade e de calidade.

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Manexo e uso de máquinas de control numérico.

 Amarre de pezas e ferramentas.

 Montaxe de pezas e ferramentas.

 Axuste de ferramentas.

 Axuste dos parámetros de mecanizado.

 Utilización de manuais da máquina.

 Aplicación da normativa de prevención de riscos laborais.

 Aplicación da normativa de protección ambiental.

 Execución de operacións de mecanizado en máquinas ferramenta de control numérico.

 Emprego de útiles de verificación e control.

 Corrección das desviacións das pezas mecanizadas.

 Identificación e resolución de problemas.
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Unha vez rematado o módulo, o alumno deberá de ter a capacidade de poder realizar o programa-máquina para a execución dunha peza (tanto de

torno como de fresadora CNC) en código ISO aplicando tódalas funcións de dito código. Asi mesmo, tamén deberá de ser capaz de realizar

distintas pezas mediante a programación asistida cos diferentes controles existentes no Centro.

Interpretar planos.

Deberá de ser capaz de (ó pé de máquina):

Buscar ceros.

Reglar e introducir datos de ferramentas.

        Revisar e executar programas.

        Deberá de ser capaz de lanzar o CNC programas mediante os software   existente no centro de C.N.C.

         Os alumnos na avaliación teran DUAS PROBAS. Que consisten nunha proba ESCRITA e outra PRACTICA  na escrita preguntas

relacionadas  de C.N.C. e na práctica teran que elaborar un programa dandolles  un plano  para facer a peza na maquina comprobando e

verificando as dimensions se estan dentro das tolerancias permitidas. Polo tanto o alumno para APROBAR ten que superar cada unha das probas

con un CINCO. E presentar un traballo en cada avaliacion dos traballos realizados durante o curso.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumno levará a cabo programacións de torno e fresadora de CNC.

Realizar planos de piezas para simular en CNC.

        .   O Alumno debera  poñer a punto a maquina para realizar  as prácticas correspondentes.

             Saber coller o cero peza o cero maquina facer todo tipo de simulacións no P.C. e no Control da maquina

             Saber como se  entra na taboa de farramentas para reglalas cada unha coas suas medidas corrrespondentes

             Coñecer o centro de mecanizado coas suas farramentas corresponentes

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

B.-  PLAN EXTRAORDINARIO DE AVALIACIÓN (PARA PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA)

Esta avaliación vai dirixida aos alumnos/as que perderon o dereito á avaliación continua.

Prodúcese dita perda cando o alumno/a teña acadado un total de 38 sesións ben sexan xustificadas ou non xustificadas.

O sistema de avaliación neste caso terá en conta:

A avaliación continua e aplicable a tódolos módulos do ciclo o longo do proceso de ensino-aprendizaxe e require a asistencia regular do alumnado

ás clases e ás demáis actividades lectivas programadas.

O número de faltas non poderá ser superior ó 10% da duración de cada módulo. Que neste módulo concretamente son 38 sesións. Cando o

alumno acade esa porcentaxe de faltas de asistencia no módulo perderá o dereito á avaliación continua, non puidendo examinarse por avaliacións

parciais, tendo que realizar unha avaliación final ordinaria, de acordo cos criterios fixados para elo.

O Centro deberalle comunicar formalmente ó alumnado a perda do dereito de avaliación continua.
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O alumno que perda o dereito á avaliación continua non terá dereito a ser examinado por avaliacións parciais e polo tanto será avaliado na

Convocatoria Ordinaria de Xuño nun único examen. No obstante o alumno poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial.

O examen da convocatoria de Xuño constará dunha proba teórica. Para aprobar este examen é requisito imprescindible aprobar, cunha nota

mínima de 5, , do contrario o examen estará suspenso (non se efectuará a media entre as duas .Probas.

Ademáis da proba teórica o examen terá tamen unha proba práctica, que consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos

correspondentes ó módulo a examinarse.

O criterio do docente, o contido dos exámenes poderá ser diferente para os alumnos con perda de avaliación continua.

Para aproba-lo módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada un dos exámenes teórico e práctico, non existindo a

posibilidade de facer media entre ambas probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.

O docente poderá exisir do alumnado, aínda que perda a avaliación continua, a presentación de traballos ou actividades que considere

imprescindibles para a consecución do módulo, independientemente das probas finais.

Dada a importancia que supón a realización e superación de estas probas teóricas e prácticas, o profesor do módulo correspondente poderá

efectuar complementariamente unha proba de carácter oral para verificar si o alumno acadou as capacidades terminais elementais de cada

módulo. O  alumno que non supere a proba en marzo quedara recuperando ata Xuño e faranselle as mismas probas que en Marzo  ou similares

con unhos contidos similares

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

Os procedementos para realizar a revisión avaliación da presente programación son os seguintes:

-Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma indiacando os problemas atopados

-Cotexar o axuste da secuanciación dos contidos establecida na Programación, cos contidos impartidos en cada avaliación.

-Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características do alumnado e a dinámica do grupo correspondente.

-Analizar a adecuación da metodoloxía

-Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación así como dos resultados obtidos.

-Analizar  o aproveitamento dos recursos do centro.

-Analizar a coordinación no ámbito do departamento.

As correcións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do curso recolleránse nas Actas de Reunión de Departamento e

explicaránse a razóns dos mesmos

 Consistirá na  observación directa do comportamento dos/as alumnos/as durante as actividades programadas:

Por exemplo:

   - Ver os seus apuntes.

   - A súa participación no s debates, postas en común..

   - Sensibilización ante os temas tratados.

   - Evolución na dificultade da programación de pezas.

   - Preguntas ao alumnado nas explicacións.
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   - Actitude de responsabilidade.

   - Motivación.

   - Capacidade creativa.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

AVALIACIÓN INICIAL: Non vai servir para medir o grao de aprendi-zaxe senón para dar   unha idea do punto de partida dos   alumnos.

AVALIACIÓN FORMATIVA: Esta avaliación vai servir ao alumnado para:

Motivar

Influír

Medir

Instrumentos ou ferramentas que empregar:

Asistemática

Sistemática

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A Avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora e levarase a cabo tendo en conta os diferentes

elementos que constitúen o currículo: os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación.

A Avaliación permitirá os docentes coñocer de que xeito están evolucionando os alumnos respecto da súa aprendizaxe.

Os instrumentos de avaliación deben reflectir, por un lado, o avance ou o retraso do programa docente. Será unha avaliación continúa, e cando o

progreso do alumno ou alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e estaran dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para

continuar o proceso educativo

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

   asumir responsablemente os seus deberes e exercer os seus dereitos no respecto aos demais   practicar a tolerancia   e       a     solidariedade

entre as persoas

Afianzar o sentido do traballo en equipo e valorar as perspectivas experiencias e formas de pensar dos demais

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Salidas a ver empresas do noso entorno e incluso fora do entorno para que os rapaces  poidan ver  a empresa  en realidade,  e, o que eles

estiveron facendo   que se pode aplicar na empresa  unha das empresas  mais   importante no noso entorno  e  HISPAMOLDES que esta ubicada
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no parque empresarial de San Cibrao das Viñas esta empresa e unha das que teñen a tecnoloxia máis avanzada en C.N.C. en Ourense

10.Outros apartados

10.1) Resultado de aprendizaxe

Debido a la pantemia COVID, es posible que la Xunta decida confinarnos, por lo  tanto se intentará seguir la programación por medios telemáticos.

Estaremos sujetos a las normas que nos vayan indicando los organismos competentes.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Programación da produción en fabricación
mecánica

Ciclos
formativos de
grao superior

CSFME01Fabricación mecánica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0163 Programación da produción 82020/2021 168140

MP0163_12 Programación e control da produción 82020/2021 120100

MP0163_22 Aprovisionamento dos procesos produtivos 82020/2021 4840

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS DIZ AFONSO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de xestión e control da produción.

Esta función abrangue aspectos como:

Xestión da produción utilizando ferramentas e programas informáticos específicos.

Aprovisionamento de materiais e ferramentas, con aplicación de técnicas de xestión para determinar o aprovisionamento dos postos de traballo.

Supervisión do mantemento, con aplicación de técnicas de planificación e seguimen-to para xestionar o mantemento dos recursos de produción.

Cumprimento dos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e ac-tuando conforme aos principios de responsabilidade e

tolerancia.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

Mecanizado por arranque de material con máquinas ferramenta de corte, así como por abrasión, electroerosión e por procesos especiais.

Mecanizado por corte.

Conformación térmica e mecánica.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), f), j), k) e q) do ciclo formativo, e as competencias d), e), g), i) e k).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

Elaboración e control de programas de produción e mantemento para o aseguramen-to das características e dos prazos de entrega requiridos.

Xestión de aprovisionamento, almacenaxe e distribución de materias primas e de produtos acabados.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1  Xestion da producciónProgramación da
producción. produc
tividade, técnicas de
xestion empresarial

32 15

2 Tipos de mantemento. Elementos de máquinasMantemento industrial 28 15

3 Ferramentas de xestion da producción.Documentación.
técnicas e ferramentas
de analise e xestion
da producción.

28 15

4 Capacidade e control. Aplicación de métodos estadísticos a xestion de producción.Control do proceso.
Métodos estadísticos.

32 20

5 Xestion de compras e envios. Recepcion de máquinas e materiaisAprovisionamento e
distribución

20 20

6 Xestion de armacens.Almacenaxe. Xestion
de stocks.

28 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Programación da producción. produc tividade, técnicas de xestion empresarial 32

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora programas de fabricación, para o que analiza as capacidades produtivas das instalacións, as súas posibles adaptacións e as necesidades de
aprovisionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os factores intervenientes na produtividade.

CA1.2 Describíronse as políticas de produción.

CA1.3 Determináronse os obxectivos dos horizontes temporais da planificación e da programación da produción.

CA1.4 Determináronse os sistemas de xestión de inventarios para demanda dependente e independente.

CA1.5 Identificouse a cantidade de pezas para fabricar e o prazo de execución en función dos prazos de entrega.

CA1.6 Determinouse o tamaño dos lotes de produción.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos, os útiles e as instalacións dispoñibles que respondan ao procedemento establecido.

CA1.8 Identificouse a ruta que deba seguir o material en proceso.

CA1.9 Identificouse a capacidade dos recursos de produción dispoñibles.

CA1.10 Analizouse a relación entre a carga e a capacidade total dos recursos utilizados para eliminar atoamentos e mellorar a produción.

CA1.11 Determinouse a produción por unidade de tempo para satisfacer a demanda no prazo previsto.

CA1.12 Distribuíronse as tarefas en función do perfil dos recursos humanos e dos recursos materiais dispoñibles.

CA1.13 Reducíronse os inventarios de obra en curso e produtos acabados.

  CA1.14 elaborar un proxecto e estudo dun mecanismo para producilo nunha empresa de fabricación mecánica

4.1.e) Contidos

Contidos

 Produtividade.

 0Xestión de proxectos: PERT/CPM.

  Tecnoloxía da produción optimizada (OPT).

  Produción just in time (JIT).
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Contidos

  Enxeñaría concorrente.

  Software de xestión da produción asistida por computador (XPAC).

 Políticas de produción: con limitacións de existencias, produción regular, produción extraordinaria e produción por lotes.

 Planificación agregada da produción.

 Programa mestre de produción.

 Sistemas de xestión de inventarios con demanda independente.

 Sistemas de xestión de inventarios con demanda dependente: MRP e MRP-II.

 Capacidade de produción.

 Carga de traballo.

 Rutas e lotes de produción. Análise mediante fluxos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Mantemento industrial 28

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora o plan de mantemento e define os seus parámetros de control, tendo en conta a relación entre os requisitos dos medios e as necesidades da
produción. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse o tipo de mantemento necesario para cada equipamento e cada instalación do ámbito de traballo.

CA2.2 Estableceuse o plan de mantemento con criterios de redución de interferencias coa produción.

CA2.3 Describíronse as actuacións que cumpriría levar a cabo en caso de fallo da produción por causa da avaría dunha máquina, dunha ferramenta defectuosa, de parámetros incorrectos,
etc.

CA2.4 Elaborouse un catálogo de repostos considerando os grupos de máquinas, identificando os elementos de substitución que necesitan un mínimo de existencias, cales son
intercambiables, etc.

CA2.5 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados, para controlar o seu cumprimento e así poder asegurar a trazabilidade dos procesos.

CA2.6 Distribuíronse as tarefas en función do perfil dos recursos humanos e materiais dispoñibles.

CA2.7 Planificáronse metodicamente as tarefas, con previsión das dificultades e do xeito de as superar.

CA2.8 Utilizáronse programas informáticos de axuda para a xestión do mantemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de mantemento: correctivo, preventivo, preditivo e proactivo.

 Programación dos recursos para o mantemento eléctrico, pneumático, hidráulico e mecánico.

 Plans de mantemento.

 Estrutura organizativa do departamento de mantemento nunha empresa.

 Software de xestión de mantemento asistido por computador (XMAC).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Documentación. técnicas e ferramentas de analise e xestion da producción. 28

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a documentación empregada na programación da produción, para o que define e aplica un plan de organización e procesamento da información. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os documentos necesarios para programar e controlar a produción.

CA3.2 Utilizáronse programas informáticos de axuda á organización e ao control da produción.

CA3.3 Xeráronse documentos de traballo, como follas de ruta, listaxes de materiais, fichas de traballo, control estatístico do proceso, etc.

CA3.4 Rexistrouse toda a documentación nos sistemas de xestión de calidade, xestión ambiental e prevención de riscos laborais.

CA3.5 Organizouse e arquivouse a documentación técnica consultada e xerada.

CA3.6 Planificáronse metodicamente as tarefas, con previsión das dificultades e do xeito de as superar.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Documentos para a programación da produción: follas de ruta, listaxes de materiais, fichas de traballo, follas de instrucións, planos de fabricación, control estatístico do proceso, diagrama de
proceso, fichas de carga, etc.
 Técnicas de codificación e arquivo de documentación.

 Software de xestión documental da planificación e o control da produción.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Control do proceso. Métodos estadísticos. 32

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Controla a produción tendo en conta a relación entre as técnicas de control e os requisitos de produción. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse o modelo de control da produción máis acaído para o proceso de fabricación.

CA4.2 Identificouse o tamaño dos lotes de fabricación e os prazos de entrega.

CA4.3 Determinouse o método de seguimento da produción que permita mellorar o seu control, así como o tempo de reacción, en caso necesario.

CA4.4 Caracterizáronse modelos de reprogramación para períodos de especial disposición de recursos ou modificación da demanda.

CA4.5 Describíronse estratexias de supervisión e control da produción.

CA4.6 Recoñecéronse e valoráronse as técnicas de organización e xestión na realización das tarefas de control da produción.

CA4.7 Amosouse interese pola exploración de solucións técnicas ante problemas que se presenten, e tamén como elemento de mellora do proceso.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de control da produción.

 Estatística e indicadores de produción.

 Supervisión de procesos.

 Reprogramación.

 Métodos de seguimento da produción: PERT, GANTT, ROY e custo mínimo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aprovisionamento e distribución 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o plan de aprovisionamento de materias primas e compoñentes necesarios, analizando os modelos de aprovisionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as necesidades de materias primas e compoñentes para prover.

CA1.2 Calculouse a cantidade de material e a frecuencia con que se deberá dispor del, en relación aos lotes de produción.

CA1.3 Determinouse a localización e a cantidade das existencias.

CA1.4 Determináronse os medios de transporte internos e a ruta que deberán seguir.

CA1.5 Identificáronse as características dos transportes externos que afectan ao aprovisionamento.

CA1.6 Determinouse o plan de aprovisionamento tendo en conta as existencias e os tempos de entrega dos provedores.

CA1.7 Determinouse o custo total de transporte e do abastecemento.

CA1.8 Planificáronse metodicamente as tarefas, con previsión das dificultades e do xeito de as superar.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento.

 Xestión con provedores.

 Transporte e fluxo de materiais.

 Rutas de aprovisionamento e loxística.

 Xestión de existencias.

 Loxística.

 Recepción de pedidos.

 Xestión de almacén.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Almacenaxe. Xestion de stocks. 28

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona o almacén tendo en conta a relación entre as necesidades de almacenaxe (en función dos requisitos da produción) e os procesos de almacenaxe,
manipulación e distribución interna. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as accións necesarias para verificar documentalmente que os produtos recibidos se correspondan cos solicitados.

CA2.2 Describiuse o proceso de recepción de materiais.

CA2.3 Describiuse o método de almacenaxe máis adecuado ao tamaño e ás características da organización.

CA2.4 Definiuse o tipo de embalaxe e de contedores para mellorar o espazo e a manipulación das mercadorías.

CA2.5 Definiuse o sistema óptimo de etiquetaxe para facilitar a identificación do produto.

CA2.6 Identificáronse os riscos para a seguridade e a saúde do persoal e para a protección ambiental nas fases de recepción de materiais, almacenaxe e expedición de produto.

CA2.7 Determinouse a frecuencia e os métodos utilizados para o control do inventario.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Loxística.

 Recepción de pedidos.

 Sistemas de almacenaxe.

 Manipulación de mercadorías.

 Xestión de almacén.

 Embalaxe e etiquetaxe.

 Control de inventarios.

 Sistemas informáticos de xestión de loxística e almacenaxe.

 Prevención de riscos laborais e ambientais no transporte e na almacenaxe de produtos.
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1. Elaboración de programas de fabricación, analizando as capacidades productivas.

2. Elaboración do plan de mantemento dunha empresa. realización dunha gama de mantemento.

3. Xestión da documentación empregada na programación da producción.

4. Control da producción, escollendo o modelo de control máis axeitado, tamaño de lote, mellora de proceso, etc.

5. Determinación do plan de aprovisionamentoe compoñentes necesarios.

6. Xestión do almacén tendo en conta os seus custes e loxistica en relación a producción. Aplicación de diferentes técnicas como as de Wilson...

7. Aplicación de técnicas estadísticas a xestión da producción. Emprego do programa Excel para o analise da capacidade de procesos

8. Exercicios práciticos de métodos e tempos.

9. Elaboración de gamas de mantemento.

10. Estudo e idoneidade de fabricación dun mecanismo. Distribución en planta das máquinas que necesitamos para facelo. Estructura da empresa.

Criterios de cualificación

A avaliación do módulo realizarase de forma continua. con dous exames por parcial

Haberá un exame como mínimo en cada trimestre e un exame final.

- Alumnos con dereito a avaliación continua.

A nota final obtida no módulo será o resultado de aplicar a fórmula seguinte:

NM = NAptitudeClase + 0,4.NTC + 0,4.NE

NAptitudeClase = Nota da aptitude en clase (pensamento crítico e capacidade para resolver problemas, espírito colaborativo, capacidade de

adaptación, innovación,...). Valerá como máximo 2 puntos.

NTC = Nota media dos traballos realizados durante o curso. NTC está comprendida entre 1 e 10. Para poder aprobar o

módulo a nota media dos traballos realizados debe ser igual ou superior a 5.

NE = Nota media dos exames realizados durante o curso. NE está comprendida entre 1 e 10. Para poder aprobar o

módulo a nota media dos exames debe ser igual ou superior a 5.

Os alumnos que non obteñan a nota mínima esixida poderán realizar un exame de recuperación ao final do módulo data a determinar pola

dirección do centro.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non alcanzasen os obxectivos marcados nas distintas unidades didácticas teran que realizar actividades

semellantes as indicadas na programación empregando tempo fóra das horas lectivas.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Estes alumnos serán avaliados mediante un exame (tanto teórico coma práctico) ao final do ciclo formativo en concordancia

cos contidos mínimos esixidos nesta programación.

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

Realizarase un seguimento mensual da programación, contrastando o previsto e o realizado, tendo en conta: número de periodos lectivos

cumpridos, unidades didácticas impartidas e resultados das probas realizadas, analizando o pretendido, o conseguido e adoptando os axustes
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necesarios. Complementarase coa avaliación do profesor cos compañeiros que imparten clase neste grupo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O profesor debe identificar a aqueles alumnos que presentan máis dificultades e dedicarlle unha atención especial, para conseguir este obxectivo

as primeiras sesións basearanse nos coñecementos previos dos módulos permitindo coñecer as necesidades dos distintos alumnos. Educación

inclusiva respetando as necesidades tanto psiquicas como de outro caracter

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Materiais didácticos que non sexan homoxéneos.

Os materiais utilizados ofrecerán unha ampla gama de actividades didácticas para responder así ós distintos graos de aprendizaxe.

- Propor actividades diversas.

As actividades que se programen situaranse entre o que xa saben facer os alumnos autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda que

lle poidan ofrecer tanto o profesor como os seus compañeiros. Considerarase un número suficiente de actividades para cada un dos contidos

considerados fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que se poidan traballar estes contidos con esixencias distintas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Son contidos esencialmente referidos a actitudes e valores, que afectan a todas ás áreas, debendo ser desenroladas a o longo de toda a

escolaridade:

Plantexaranse actividades e situacións que se integren dentro dos contidos da área como por exemplo:

-Educación ambiental:

-Respeto á natureza examinando os posibles impactos que un obxecto o sistema técnico produce no entorno natural, social e cultural durante a

súa construción, uso ou eliminación.

-Elección de materias primas axeitadas, o seu aproveitamento óptimo, reciclaxe, xeración de refugallos minimo, uso racional das enerxias.

-Educación para a saúde:

Normas de seguridade e hixiene, criterios de utilización de materiais, ferramentas e máquinas. Ambiente de traballo agradable, condicións

ambientais axeitadas, limpeza e orde. Educación para a igualdade:

Evitar reparto discriminatorio de tarefas e responsabilidades. Emprego de linguaxe, textos e ilustracións non sexistas. Educación para a paz:

Debates sobre o uso pacífico de coñecementos e avances técnicos, no papel dos medios informativos e a publicidade. Práctica do respecto,

tolerancia, cooperación.

Educación moral y cívica. Fincapé no non consumo de sustancias perxudiciais para a saúde, e non autorizadas por lei.

Interese e respecto cara ás solucións adoptadas polos demais.

Analizar criticamente as consecuencias do desenrolo industrial sobre os valores morais, culturais, tempo libre e ocio.

Respecto a os demáis, non discriminación por condicións de xenero, raza ou crenza relixiosa.

non está permitido o uso de aparellos móviles agás nos casos en que o profesor autorice como consecuencia da realización de prácticas de

cronometraxe.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares tales como visitas a exposicións, fabricas, obradoiros, etc., quedan supeditadas á organización

xeral do centro e ás posibilidades reais que existan para o seu posible desenvolvemento. Estas actividades,realizárense, en coordinación cos

outros membros do departamento.

10.Outros apartados

10.1) Actividades complementarias

Non se autoriza o emprego de aparellos mobiles, posto que interompen constantemente a clase.

Como excepción podrá empregarse o mobil no tema de cronometraxe no caso de que as condicións sanitarias permitan facer uso do taller en

condicións seguras.

10.2) Actividades de recuperación de definición de procesos de mecanizado

Como reforzo e repaso do módulo de 1º curos (definición de procesos de mecanizado), no que toca a parte do confinamento incluirase na UD de 2º

curso de programación da produción de mantemento industrial posto que ten contído vehicular con esta UD.

Incluirase elemntos de máquinas e construción de mecanísmos na udf 1 bloque 2 mantemento
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Programación da produción en fabricación
mecánica

Ciclos
formativos de
grao superior

CSFME01Fabricación mecánica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección
ambiental

62020/2021 126105

MP0165_13 Xestión da calidade 62020/2021 5445

MP0165_23 Riscos laborais 62020/2021 3630

MP0165_33 Protección ambiental e xestión de residuos industriais 62020/2021 3630

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

Profesorado asignado ao módulo BENITO FERNÁNDEZ JARDÓN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Permitirá integrar de forma global os aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se

abordaron no resto dos módulos profesionais, con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

c) Supervisar a programación e a posta a punto das máquinas de control numérico, robots e manipuladores para a mecanización, para asegurar o

cumprimento das normativas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

h) Manter os modelos de xestión e sistemas de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, supervisando e auditando o

cumprimento de normas, procesos e instrucións, e xestionando o rexistro documental.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 INTRODUCCIÓN E XERALIDADESA XESTIÓN DA
CALIDADE

9 10

2 NORMAS ISO 9000CERTIFICACIÓN E
AUDITORIAS

9 5

3 DOCUMENTACIÓN E CONTROLDOCUMENTACIÓN
DA CALIDADE

10 10

4 DISEÑO, COMPRAS, XESTIÓN, ETC.CALIDAD TOTAL 10 10

5 ÍNDICE DE CAPACIDADECONTROL DE
PROCESOS

8 10

6 FERRAMENTAS AVANZADASPLANS DE
MUESTREO

8 10

7 NORMATIVA AUTONÓMICA E ESTATALPREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS

9 5

8 NORMATIVAS  E ORGANIZACIÓNA PREVENCIÓN NA
EMPRESA

9 5

9 EQUIPAMENTOS E RISCOSPROTECCIÓN
INDIVIDUAL E
COLECTIVA

9 5

10 CONTRA INCENDIOS E EXPLOSIÓNSPROTECCIÓNS
ESPECIAIS

9 5

11 NORMATIVA AUTONÓMICA E ESTATALPROTECCIÓN
AMBIENTAL

9 5

12 PROTECCIÓN DENTRO DA EMPRESAEMPRESA E
PROTECCIÓN
AMBIENTAL

6 5

13 PRINCIPAIS TIPOS DE RESIDUOSRESIDUOS
INDUSTRIAIS

9 5

14 DOCUMENTACIÓN RELACIONADAXESTIÓN,
RECOLLIDA E
TRANSPORTE

6 5

15 CENTROS DE ALMACENAXEEMPRESAS
XESTORAS

6 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A XESTIÓN DA CALIDADE 9

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, e interpreta os seus conceptos e factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de aseguramento da calidade.

CA1.2 Identificáronse os elementos da infraestrutura da calidade: entidades de normalización, certificación e acreditación, laboratorios de ensaio, laboratorios de calibraxe, e entidades
auditoras e de inspección.

CA1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de aseguramento da calidade.

 Infraestrutura da calidade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CERTIFICACIÓN E AUDITORIAS 9

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, e interpreta os seus conceptos e factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade.

CA1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de calidade.

CA1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión da calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Infraestrutura da calidade.

 Descrición de procesos (procedementos): indicadores e obxectivos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 DOCUMENTACIÓN DA CALIDADE 10

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, e interpreta os seus conceptos e factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan o aseguramento da calidade.

CA1.7 Controlouse a documentación dun sistema de aseguramento da calidade.

CA1.8 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a certificación nun sistema de calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema documental.

 Auditorías: tipos e obxectivos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 CALIDAD TOTAL 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define actuacións para facilitar a posta en práctica e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus conceptos e os seus factores
básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os conceptos e as finalidades dun sistema de calidade total.

CA2.2 Describiuse a estrutura organizativa do modelo EFQM, e identificáronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

CA2.3 Detectáronse as diferenzas entre o modelo de EFQM e outros modelos de excelencia empresarial.

CA2.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha avaliación do modelo.

CA2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Diferenzas entre os modelos de excelencia empresarial.

 Modelo europeo EFQM: criterios do modelo e avaliación da empresa.

 Implantación de modelos de excelencia empresarial.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 CONTROL DE PROCESOS 8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define actuacións para facilitar a posta en práctica e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus conceptos e os seus factores
básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

CA2.6 Describíronse as técnicas avanzadas para a xestión da calidade (QFD, AMFE, Poka-Yoke, etc.).

CA2.7 Relacionáronse as metodoloxías e as ferramentas de xestión da calidade co seu campo de aplicación.

CA2.8 Definíronse os principais indicadores dun sistema de calidade nas industrias de fabricación mecánica.

CA2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Implantación de modelos de excelencia empresarial.

 Sistemas de autoavaliación: vantaxes e inconvenientes.

 Proceso de autoavaliación.

 Plan de mellora.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PLANS DE MUESTREO 8

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define actuacións para facilitar a posta en práctica e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus conceptos e os seus factores
básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

CA2.10 Relacionáronse os obxectivos de mellora caracterizados polos seus indicadores coas metodoloxías ou as ferramentas da calidade susceptibles de aplicación.

CA2.11 Planificouse a aplicación da ferramenta ou do modelo.

CA2.12 Elaboráronse os documentos necesarios para a implantación e o seguimento dun sistema de xestión da calidade.

CA2.13 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a obtención do recoñecemento da excelencia empresarial.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de mellora.

 Recoñecemento á empresa.

 Ferramentas da calidade total (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

 Ferramentas avanzadas da calidade (QFD, AMFE, Poka Yoke, Benchmarking, etc.).
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 9

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de prevención de riscos laborais.

CA1.2 Identificáronse os requisitos establecidos nos sistemas de xestión de prevención de riscos laborais.

CA1.3 Describíronse os elementos dun plan de emerxencia no ámbito da empresa.

CA1.4 Explicouse mediante diagramas e organigramas a estrutura funcional da prevención de riscos laborais nunha empresa tipo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Disposicións de ámbito estatal, autonómico e local.

 Clasificación de normas por sector de actividade e por tipo de risco.

 Prevención de riscos nas normas internas das empresas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A PREVENCIÓN NA EMPRESA 9

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de prevención de riscos laborais.

CA1.6 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que debe conter o sistema documental da prevención de riscos laborais.

CA1.7 Controlouse a documentación dun sistema de xestión de prevención de riscos laborais.

CA1.8 Clasificáronse os sistemas de protección colectiva en relación cos perigos de que protexen.

CA1.9 Clasificáronse os equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que protexen.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Áreas funcionais da empresa relacionadas coa prevención. Organigramas.

 Organización da prevención dentro da empresa.

 Protección colectiva.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA 9

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Clasificáronse os sistemas de sinalización de seguridade en relación cos perigos de que advirten.

CA1.11 Describíronse as operacións de mantemento, conservación e reposición dos equipamentos de protección individual.

CA1.12 Describiuse o xeito de uso dos equipamentos de protección individual.

CA1.13 Identificáronse as técnicas e os medios de protección contra incendios.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que protexen.

 Sinalización de seguridade.

 Prevención e protección contra incendios e explosións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 PROTECCIÓNS ESPECIAIS 9

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.14 Identificáronse as técnicas para a mobilización, o traslado e a almacenaxe de materiais.

CA1.15 Describíronse as técnicas de promoción da prevención de riscos laborais.

CA1.16 Avaliáronse os riscos dun medio de produción segundo a norma.

CA1.17 Relacionáronse os factores de risco coas técnicas preventivas de actuación.

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Técnicas para a mobilización e o traslado de materiais.

  Normas de conservación e mantemento.

  Normas de certificación e uso.

  Promoción da cultura da prevención de riscos como modelo de política empresarial.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 PROTECCIÓN AMBIENTAL 9

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de xestión ambiental, e interpreta os seus conceptos e os seus factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse o ordenamento xurídico autonómico, estatal e da Unión Europea en materia de ambiental.

CA1.2 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de xestión ambiental.

CA1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión ambiental.

CA1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna.

CA1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión ambiental.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Disposicións de ámbito autonómico e estatal.

 Áreas funcionais da empresa relacionadas coa protección ambiental. Organigramas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 EMPRESA E  PROTECCIÓN AMBIENTAL 6

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de xestión ambiental, e interpreta os seus conceptos e os seus factores básicos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan a protección ambiental.

CA1.7 Elaboráronse procedementos para o control da documentación dun sistema de xestión ambiental.

CA1.8 Describíronse as técnicas de promoción da redución de contaminantes.

CA1.9 Describiuse o programa de control e redución de contaminantes.

CA1.10 Establecéronse pautas de compromiso ético cos valores de conservación e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Organización da protección ambiental dentro da empresa.

 Promoción da cultura da protección ambiental como modelo de política empresarial.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 RESIDUOS INDUSTRIAIS 9

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece os principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os efectos dos axentes
contaminantes sobre o medio. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Representouse mediante diagramas o proceso produtivo dunha empresa tipo de fabricación mecánica.

CA2.2 Identificáronse os principais axentes contaminantes atendendo á súa orixe, así como os efectos que producen sobre os medios receptores.

CA2.3 Elaborouse o inventario dos aspectos ambientais xerados na actividade industrial.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Residuos industriais máis característicos.

 Documentación necesaria para formalizar a xestión dos residuos industriais.

 Recollida e transporte de residuos industriais.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 XESTIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE 6

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece os principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os efectos dos axentes
contaminantes sobre o medio. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Clasificáronse os focos en función da súa orixe e propuxéronse medidas correctoras.

CA2.5 Identificáronse os límites legais aplicables.

CA2.6 Identificáronse as técnicas de mostraxe incluídas na lexislación ou nas normas de uso para cada tipo de contaminante.

4.14.e) Contidos

Contidos

 Recollida e transporte de residuos industriais.

 Centros de almacenaxe de residuos industriais.

 Redución dos residuos industriais: modificación do produto, mellora do proceso, boas prácticas e uso de tecnoloxías limpas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 EMPRESAS XESTORAS 6

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece os principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os efectos dos axentes
contaminantes sobre o medio. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Identificáronse as principais técnicas analíticas utilizadas, consonte a lexislación e as normas internacionais.

CA2.8 Explicouse o procedemento de recollida de datos máis idóneo para os aspectos ambientais asociados á actividade ou ao produto.

CA2.9 Aplicáronse programas informáticos para o tratamento dos datos e realizáronse cálculos estatísticos.

4.15.e) Contidos

Contidos

 Redución dos residuos industriais: modificación do produto, mellora do proceso, boas prácticas e uso de tecnoloxías limpas.

 Reciclaxe en orixe.

 Técnicas estatísticas de avaliación da protección ambiental.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

UF 1. MP0165_13 - XESTIÓN DA CALIDADE

     UD 1. A XESTIÓN DA CALIDADE

          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de aseguramento da calidade. Si

          CA 1.2 Identificáronse os elementos da infraestrutura da calidade: entidades de normalización,
certificación e acreditación, laboratorios de ensaio, laboratorios de calibraxe, e entidades auditoras e de
inspección.

Si

          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade. Si

     UD 2. CERTIFICACIÓN E AUDITORIAS

          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade. Si

          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de
calidade. Si

          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que deben conter os documentos
para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión da calidade. Si

     UD 3. DOCUMENTACIÓN DA CALIDADE

          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan o aseguramento da calidade. Si

          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de aseguramento da calidade. Si

          CA 1.8 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a certificación nun
sistema de calidade. Si

     UD 4. CALIDAD TOTAL

          CA 2.1 Identificáronse os conceptos e as finalidades dun sistema de calidade total. Si

          CA 2.2 Describiuse a estrutura organizativa do modelo EFQM, e identificáronse as súas vantaxes e os
seus inconvenientes. Si

          CA 2.3 Detectáronse as diferenzas entre o modelo de EFQM e outros modelos de excelencia
empresarial. Si

Procedementos e instrumentos de avaliación UF1
UD1

UF1
UD2

UF1
UD3

UF1
UD4

UF1
UD5

UF1
UD6

UF2
UD10

UF2
UD7

UF2
UD8

UF2
UD9

UF3
UD11

UF3
UD12

UF3
UD13

UF3
UD14

UF3
UD15 Total

10 % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 40 % 25 % 40 % 0 % 40 % 0 % 0 % 11,50 %

Proba escrita + modelo de
solución 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 40 % 25 % 40 % 0 % 40 % 0 % 0 % 11,50 %

Proba de
desempeño

70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 60 % 75 % 60 % 100 % 60 % 100 % 100 % 88,50 %

Táboa de indicadores de
observación 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 60 % 75 % 60 % 100 % 60 % 100 % 100 % 88,50 %

Todas as probas UF1
UD1

UF1
UD2

UF1
UD3

UF1
UD4

UF1
UD5

UF1
UD6

UF2
UD10

UF2
UD7

UF2
UD8

UF2
UD9

UF3
UD11

UF3
UD12

UF3
UD13

UF3
UD14

UF3
UD15 Total

10 % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 30 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 40 % 25 % 40 % 0 % 40 % 0 % 0 % 11,50 %

Táboa de indicadores de observación 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 60 % 75 % 60 % 100 % 60 % 100 % 100 % 88,50 %

Todas as probas UF1 RA1 UF1 RA2 UF2 RA1 UF3 RA1 UF3 RA2 Total

25,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 15,00 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 12,00 % 0,00 % 22,50 % 20,00 % 13,33 % 11,50 %

Táboa de indicadores de observación 88,00 % 100,00 % 77,50 % 80,00 % 86,67 % 88,50 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 2.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha avaliación do modelo. Si

          CA 2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de
competencias, xestión de procesos, etc.). Si

     UD 5. CONTROL DE PROCESOS

          CA 2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de
competencias, xestión de procesos, etc.). Si

          CA 2.6 Describíronse as técnicas avanzadas para a xestión da calidade (QFD, AMFE, Poka-Yoke,
etc.). Si

          CA 2.7 Relacionáronse as metodoloxías e as ferramentas de xestión da calidade co seu campo de
aplicación. Si

          CA 2.8 Definíronse os principais indicadores dun sistema de calidade nas industrias de fabricación
mecánica. Si

          CA 2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados. Si

     UD 6. PLANS DE MUESTREO

          CA 2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados. Si

          CA 2.10 Relacionáronse os obxectivos de mellora caracterizados polos seus indicadores coas
metodoloxías ou as ferramentas da calidade susceptibles de aplicación. Si

          CA 2.11 Planificouse a aplicación da ferramenta ou do modelo. Si

          CA 2.12 Elaboráronse os documentos necesarios para a implantación e o seguimento dun sistema de
xestión da calidade. Si

          CA 2.13 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a obtención do
recoñecemento da excelencia empresarial. Si

UF 2. MP0165_23 - RISCOS LABORAIS

     UD 7. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de prevención de riscos laborais. Si

          CA 1.2 Identificáronse os requisitos establecidos nos sistemas de xestión de prevención de riscos
laborais. Si

          CA 1.3 Describíronse os elementos dun plan de emerxencia no ámbito da empresa. Si

          CA 1.4 Explicouse mediante diagramas e organigramas a estrutura funcional da prevención de riscos
laborais nunha empresa tipo. Non

     UD 8. A PREVENCIÓN NA EMPRESA

          CA 1.5 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de
prevención de riscos laborais. Si

          CA 1.6 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que debe conter o sistema
documental da prevención de riscos laborais. Si

          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de xestión de prevención de riscos laborais. Si

          CA 1.8 Clasificáronse os sistemas de protección colectiva en relación cos perigos de que protexen. Si

          CA 1.9 Clasificáronse os equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que
protexen. Si

     UD 9. PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA

          CA 1.10 Clasificáronse os sistemas de sinalización de seguridade en relación cos perigos de que
advirten. Si

          CA 1.11 Describíronse as operacións de mantemento, conservación e reposición dos equipamentos de
protección individual. Si

          CA 1.12 Describiuse o xeito de uso dos equipamentos de protección individual. Si

          CA 1.13 Identificáronse as técnicas e os medios de protección contra incendios. Si

     UD 10. PROTECCIÓNS ESPECIAIS

          CA 1.14 Identificáronse as técnicas para a mobilización, o traslado e a almacenaxe de materiais. Si

          CA 1.15 Describíronse as técnicas de promoción da prevención de riscos laborais. Non

          CA 1.16 Avaliáronse os riscos dun medio de produción segundo a norma. Si
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PROFESIONAIS

5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

UF 1. MP0165_13 - XESTIÓN DA CALIDADE 55,00 %

10 %     UD 1. A XESTIÓN DA CALIDADE

30 %          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de aseguramento da calidade.

40 %          CA 1.2 Identificáronse os elementos da infraestrutura da calidade: entidades de normalización, certificación e acreditación, laboratorios de ensaio, laboratorios de
calibraxe, e entidades auditoras e de inspección.

30 %          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade.

5 %     UD 2. CERTIFICACIÓN E AUDITORIAS

30 %          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 1.17 Relacionáronse os factores de risco coas técnicas preventivas de actuación. Si

UF 3. MP0165_33 - PROTECCIÓN AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAIS

     UD 11. PROTECCIÓN AMBIENTAL

          CA 1.1 Identificouse o ordenamento xurídico autonómico, estatal e da Unión Europea en materia de
ambiental. Si

          CA 1.2 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de xestión ambiental. Si

          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión ambiental. Si

          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna. Si

          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos que deben conter os documentos para a
análise do funcionamento dos sistemas de xestión ambiental. Si

     UD 12. EMPRESA E  PROTECCIÓN AMBIENTAL

          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan a protección ambiental. Si

          CA 1.7 Elaboráronse procedementos para o control da documentación dun sistema de xestión
ambiental. Si

          CA 1.8 Describíronse as técnicas de promoción da redución de contaminantes. Si

          CA 1.9 Describiuse o programa de control e redución de contaminantes. Si

          CA 1.10 Establecéronse pautas de compromiso ético cos valores de conservación e defensa do
patrimonio ambiental e cultural da sociedade. Si

     UD 13. RESIDUOS INDUSTRIAIS

          CA 2.1 Representouse mediante diagramas o proceso produtivo dunha empresa tipo de fabricación
mecánica. Si

          CA 2.2 Identificáronse os principais axentes contaminantes atendendo á súa orixe, así como os efectos
que producen sobre os medios receptores. Si

          CA 2.3 Elaborouse o inventario dos aspectos ambientais xerados na actividade industrial. Si

     UD 14. XESTIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE

          CA 2.4 Clasificáronse os focos en función da súa orixe e propuxéronse medidas correctoras. Si

          CA 2.5 Identificáronse os límites legais aplicables. Si

          CA 2.6 Identificáronse as técnicas de mostraxe incluídas na lexislación ou nas normas de uso para
cada tipo de contaminante. Si

     UD 15. EMPRESAS XESTORAS

          CA 2.7 Identificáronse as principais técnicas analíticas utilizadas, consonte a lexislación e as normas
internacionais. Si

          CA 2.8 Explicouse o procedemento de recollida de datos máis idóneo para os aspectos ambientais
asociados á actividade ou ao produto. Si

          CA 2.9 Aplicáronse programas informáticos para o tratamento dos datos e realizáronse cálculos
estatísticos. Si
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%Unidades didácticas e criterios de avaliación

30 %          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de calidade.

40 %          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión da
calidade.

10 %     UD 3. DOCUMENTACIÓN DA CALIDADE

30 %          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan o aseguramento da calidade.

30 %          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de aseguramento da calidade.

40 %          CA 1.8 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a certificación nun sistema de calidade.

10 %     UD 4. CALIDAD TOTAL

20 %          CA 2.1 Identificáronse os conceptos e as finalidades dun sistema de calidade total.

20 %          CA 2.2 Describiuse a estrutura organizativa do modelo EFQM, e identificáronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

20 %          CA 2.3 Detectáronse as diferenzas entre o modelo de EFQM e outros modelos de excelencia empresarial.

20 %          CA 2.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha avaliación do modelo.

20 %          CA 2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

10 %     UD 5. CONTROL DE PROCESOS

20 %          CA 2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

20 %          CA 2.6 Describíronse as técnicas avanzadas para a xestión da calidade (QFD, AMFE, Poka-Yoke, etc.).

20 %          CA 2.7 Relacionáronse as metodoloxías e as ferramentas de xestión da calidade co seu campo de aplicación.

20 %          CA 2.8 Definíronse os principais indicadores dun sistema de calidade nas industrias de fabricación mecánica.

20 %          CA 2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

10 %     UD 6. PLANS DE MUESTREO

20 %          CA 2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

20 %          CA 2.10 Relacionáronse os obxectivos de mellora caracterizados polos seus indicadores coas metodoloxías ou as ferramentas da calidade susceptibles de
aplicación.

20 %          CA 2.11 Planificouse a aplicación da ferramenta ou do modelo.

20 %          CA 2.12 Elaboráronse os documentos necesarios para a implantación e o seguimento dun sistema de xestión da calidade.

20 %          CA 2.13 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a obtención do recoñecemento da excelencia empresarial.

UF 2. MP0165_23 - RISCOS LABORAIS 20,00 %

5 %     UD 7. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

25 %          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de prevención de riscos laborais.

25 %          CA 1.2 Identificáronse os requisitos establecidos nos sistemas de xestión de prevención de riscos laborais.

25 %          CA 1.3 Describíronse os elementos dun plan de emerxencia no ámbito da empresa.

25 %          CA 1.4 Explicouse mediante diagramas e organigramas a estrutura funcional da prevención de riscos laborais nunha empresa tipo.

5 %     UD 8. A PREVENCIÓN NA EMPRESA

20 %          CA 1.5 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de prevención de riscos laborais.

20 %          CA 1.6 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que debe conter o sistema documental da prevención de riscos laborais.

20 %          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de xestión de prevención de riscos laborais.

20 %          CA 1.8 Clasificáronse os sistemas de protección colectiva en relación cos perigos de que protexen.

20 %          CA 1.9 Clasificáronse os equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que protexen.

5 %     UD 9. PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA

25 %          CA 1.10 Clasificáronse os sistemas de sinalización de seguridade en relación cos perigos de que advirten.
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5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

UF 1. MP0165_13 - XESTIÓN DA CALIDADE 55,00 %

25,00 %     RA 1. Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, e interpreta os seus conceptos e factores
básicos.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

25 %          CA 1.11 Describíronse as operacións de mantemento, conservación e reposición dos equipamentos de protección individual.

25 %          CA 1.12 Describiuse o xeito de uso dos equipamentos de protección individual.

25 %          CA 1.13 Identificáronse as técnicas e os medios de protección contra incendios.

5 %     UD 10. PROTECCIÓNS ESPECIAIS

25 %          CA 1.14 Identificáronse as técnicas para a mobilización, o traslado e a almacenaxe de materiais.

25 %          CA 1.15 Describíronse as técnicas de promoción da prevención de riscos laborais.

25 %          CA 1.16 Avaliáronse os riscos dun medio de produción segundo a norma.

25 %          CA 1.17 Relacionáronse os factores de risco coas técnicas preventivas de actuación.

UF 3. MP0165_33 - PROTECCIÓN AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAIS 25,00 %

5 %     UD 11. PROTECCIÓN AMBIENTAL

20 %          CA 1.1 Identificouse o ordenamento xurídico autonómico, estatal e da Unión Europea en materia de ambiental.

20 %          CA 1.2 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de xestión ambiental.

20 %          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión ambiental.

20 %          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna.

20 %          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión ambiental.

5 %     UD 12. EMPRESA E  PROTECCIÓN AMBIENTAL

20 %          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan a protección ambiental.

20 %          CA 1.7 Elaboráronse procedementos para o control da documentación dun sistema de xestión ambiental.

20 %          CA 1.8 Describíronse as técnicas de promoción da redución de contaminantes.

20 %          CA 1.9 Describiuse o programa de control e redución de contaminantes.

20 %          CA 1.10 Establecéronse pautas de compromiso ético cos valores de conservación e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

5 %     UD 13. RESIDUOS INDUSTRIAIS

30 %          CA 2.1 Representouse mediante diagramas o proceso produtivo dunha empresa tipo de fabricación mecánica.

40 %          CA 2.2 Identificáronse os principais axentes contaminantes atendendo á súa orixe, así como os efectos que producen sobre os medios receptores.

30 %          CA 2.3 Elaborouse o inventario dos aspectos ambientais xerados na actividade industrial.

5 %     UD 14. XESTIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE

30 %          CA 2.4 Clasificáronse os focos en función da súa orixe e propuxéronse medidas correctoras.

30 %          CA 2.5 Identificáronse os límites legais aplicables.

40 %          CA 2.6 Identificáronse as técnicas de mostraxe incluídas na lexislación ou nas normas de uso para cada tipo de contaminante.

5 %     UD 15. EMPRESAS XESTORAS

35 %          CA 2.7 Identificáronse as principais técnicas analíticas utilizadas, consonte a lexislación e as normas internacionais.

35 %          CA 2.8 Explicouse o procedemento de recollida de datos máis idóneo para os aspectos ambientais asociados á actividade ou ao produto.

30 %          CA 2.9 Aplicáronse programas informáticos para o tratamento dos datos e realizáronse cálculos estatísticos.
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%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

12,00 %          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de aseguramento da calidade.

16,00 %          CA 1.2 Identificáronse os elementos da infraestrutura da calidade: entidades de normalización, certificación e acreditación, laboratorios de ensaio, laboratorios de
calibraxe, e entidades auditoras e de inspección.

18,00 %          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión da calidade.

6,00 %          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de calidade.

8,00 %          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión da
calidade.

12,00 %          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan o aseguramento da calidade.

12,00 %          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de aseguramento da calidade.

16,00 %          CA 1.8 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a certificación nun sistema de calidade.

30,00 %     RA 2. Define actuacións para facilitar a posta en práctica e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos.

6,67 %          CA 2.1 Identificáronse os conceptos e as finalidades dun sistema de calidade total.

6,67 %          CA 2.2 Describiuse a estrutura organizativa do modelo EFQM, e identificáronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

6,67 %          CA 2.3 Detectáronse as diferenzas entre o modelo de EFQM e outros modelos de excelencia empresarial.

6,67 %          CA 2.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha avaliación do modelo.

13,33 %          CA 2.5 Describíronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade (os cinco eses , xestión de competencias, xestión de procesos, etc.).

6,67 %          CA 2.6 Describíronse as técnicas avanzadas para a xestión da calidade (QFD, AMFE, Poka-Yoke, etc.).

6,67 %          CA 2.7 Relacionáronse as metodoloxías e as ferramentas de xestión da calidade co seu campo de aplicación.

6,67 %          CA 2.8 Definíronse os principais indicadores dun sistema de calidade nas industrias de fabricación mecánica.

13,33 %          CA 2.9 Seleccionáronse as áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

6,67 %          CA 2.10 Relacionáronse os obxectivos de mellora caracterizados polos seus indicadores coas metodoloxías ou as ferramentas da calidade susceptibles de
aplicación.

6,67 %          CA 2.11 Planificouse a aplicación da ferramenta ou do modelo.

6,67 %          CA 2.12 Elaboráronse os documentos necesarios para a implantación e o seguimento dun sistema de xestión da calidade.

6,67 %          CA 2.13 Describiuse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a obtención do recoñecemento da excelencia empresarial.

UF 2. MP0165_23 - RISCOS LABORAIS 20,00 %

20,00 %     RA 1. Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas da prevención de riscos laborais, e interpreta os seus conceptos e os seus
factores básicos.

6,25 %          CA 1.1 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de prevención de riscos laborais.

6,25 %          CA 1.2 Identificáronse os requisitos establecidos nos sistemas de xestión de prevención de riscos laborais.

6,25 %          CA 1.3 Describíronse os elementos dun plan de emerxencia no ámbito da empresa.

6,25 %          CA 1.4 Explicouse mediante diagramas e organigramas a estrutura funcional da prevención de riscos laborais nunha empresa tipo.

5,00 %          CA 1.5 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna de prevención de riscos laborais.

5,00 %          CA 1.6 Describiuse o soporte documental e os requisitos mínimos que debe conter o sistema documental da prevención de riscos laborais.

5,00 %          CA 1.7 Controlouse a documentación dun sistema de xestión de prevención de riscos laborais.

5,00 %          CA 1.8 Clasificáronse os sistemas de protección colectiva en relación cos perigos de que protexen.

5,00 %          CA 1.9 Clasificáronse os equipamentos de protección individual en relación cos perigos de que protexen.

6,25 %          CA 1.10 Clasificáronse os sistemas de sinalización de seguridade en relación cos perigos de que advirten.

6,25 %          CA 1.11 Describíronse as operacións de mantemento, conservación e reposición dos equipamentos de protección individual.

6,25 %          CA 1.12 Describiuse o xeito de uso dos equipamentos de protección individual.

6,25 %          CA 1.13 Identificáronse as técnicas e os medios de protección contra incendios.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

1. Xestión da implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, e interpretación dos seus conceptos e factores básicos.

2. Elaboración de actuacións para facilitar a posta en práctica e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, e interpreta os seus

conceptos e os seus factores básicos

3. Xestión da implantación e o mantemento dos sistemas de prevención de riscos laborais, e interpretación dos seus conceptos e factores básicos.

4. Xestión da implantación e o mantemento dos sistemas de protección ambiental, e interpretación dos seus conceptos e factores básicos.

5. Determinación dos principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os

efectos dos axentes contaminantes sobre o medio.

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

6,25 %          CA 1.14 Identificáronse as técnicas para a mobilización, o traslado e a almacenaxe de materiais.

6,25 %          CA 1.15 Describíronse as técnicas de promoción da prevención de riscos laborais.

6,25 %          CA 1.16 Avaliáronse os riscos dun medio de produción segundo a norma.

6,25 %          CA 1.17 Relacionáronse os factores de risco coas técnicas preventivas de actuación.

UF 3. MP0165_33 - PROTECCIÓN AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAIS 25,00 %

10,00 %     RA 1. Define actuacións para facilitar a implantación e o mantemento dos sistemas de xestión ambiental, e interpreta os seus conceptos e os seus factores
básicos.

10,00 %          CA 1.1 Identificouse o ordenamento xurídico autonómico, estatal e da Unión Europea en materia de ambiental.

10,00 %          CA 1.2 Identificáronse os fundamentos e os principios dos sistemas de xestión ambiental.

10,00 %          CA 1.3 Identificáronse os requisitos legais establecidos nos sistemas de xestión ambiental.

10,00 %          CA 1.4 Describíronse os requisitos e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna.

10,00 %          CA 1.5 Describiuse o soporte documental e os requisitos que deben conter os documentos para a análise do funcionamento dos sistemas de xestión ambiental.

10,00 %          CA 1.6 Interpretouse o contido das normas que regulan a protección ambiental.

10,00 %          CA 1.7 Elaboráronse procedementos para o control da documentación dun sistema de xestión ambiental.

10,00 %          CA 1.8 Describíronse as técnicas de promoción da redución de contaminantes.

10,00 %          CA 1.9 Describiuse o programa de control e redución de contaminantes.

10,00 %          CA 1.10 Establecéronse pautas de compromiso ético cos valores de conservación e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

15,00 %     RA 2. Recoñece os principais focos contaminantes que se poden xerar na actividade das empresas de fabricación mecánica, e describe os efectos dos
axentes contaminantes sobre o medio.

10,00 %          CA 2.1 Representouse mediante diagramas o proceso produtivo dunha empresa tipo de fabricación mecánica.

13,33 %          CA 2.2 Identificáronse os principais axentes contaminantes atendendo á súa orixe, así como os efectos que producen sobre os medios receptores.

10,00 %          CA 2.3 Elaborouse o inventario dos aspectos ambientais xerados na actividade industrial.

10,00 %          CA 2.4 Clasificáronse os focos en función da súa orixe e propuxéronse medidas correctoras.

10,00 %          CA 2.5 Identificáronse os límites legais aplicables.

13,33 %          CA 2.6 Identificáronse as técnicas de mostraxe incluídas na lexislación ou nas normas de uso para cada tipo de contaminante.

11,67 %          CA 2.7 Identificáronse as principais técnicas analíticas utilizadas, consonte a lexislación e as normas internacionais.

11,67 %          CA 2.8 Explicouse o procedemento de recollida de datos máis idóneo para os aspectos ambientais asociados á actividade ou ao produto.

10,00 %          CA 2.9 Aplicáronse programas informáticos para o tratamento dos datos e realizáronse cálculos estatísticos.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A avaliación do módulo realizarase de forma continua.

Haberá un exame como mínimo en cada trimestre e un exame final.

- Alumnos con dereito a avaliación continua.

A nota final obtida no módulo será o resultado de aplicar a fórmula seguinte:

NM = NAptitudeClase + 0,4.NTC + 0,4.NE

NAptitudeClase = Nota da aptitude en clase (pensamento crítico e capacidade para resolver problemas, espírito colaborativo, capacidade de

adaptación, innovación,...). Valerá como máximo 2 puntos.

NTC = Nota media dos traballos realizados durante o curso. NTC está comprendida entre 1 e 10. Para poder aprobar o módulo a nota media dos

traballos realizados debe ser igual ou superior a 5.

NE = Nota media dos exames realizados durante o curso. NE está comprendida entre 1 e 10. Para poder aprobar o módulo a nota media dos

exames debe ser igual ou superior a 4.

Os alumnos que non obteñan a nota mínima esixida poderán realizar un exame de recuperación ao final do módulo.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non alcanzasen os obxectivos marcados nas distintas unidades didácticas teran que realizar actividades

semellantes as indicadas na programación empregando tempo fóra das horas lectivas.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Estes alumnos serán avaliados mediante un exame (tanto teórico coma práctico) ao final do ciclo formativo en concordancia

cos contidos mínimos esixidos.

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

Realizarase un seguimento mensual da programación, contrastando o previsto e o realizado, tendo en conta: número de periodos lectivos

cumpridos, unidades didácticas impartidas e resultados das probas realizadas, analizando o pretendido, o conseguido e adoptando os axustes

necesarios. Complementarase coa avaliación do profesor cos compañeiros do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Servirá para dar unha idea do punto de partida dos alumnos. Nos primeiros días de clase farase entre os alumnos, unha sondaxe con probas se e

preciso, para coñecer o nivel de coñecementos (principalmente matemáticos) que posúen os alumnos, e que son necesarios para comprender os

contidos do módulo. Se houbese moita disparidade farase un repaso destes contidos.
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En función do nivel detectado en alumnos con necesidades especiais, estableceranse programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.

Por útimo, na memoria final do curso farase unha avaliación de desenvolvemento das medidas de atención do alumnado con necesidades

específicas, que servirá para definir os pasos de mellora a seguir no curso académico seguinte.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Materiais didácticos que non sexan homoxéneos.

Os materiais utilizados ofrecerán unha ampla gama de actividades didácticas para responder así ós distintos graos de aprendizaxe.

- Propor actividades diversas.

As actividades que se programen situaranse entre o que xa saben facer os alumnos autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda que

lle poidan ofrecer tanto o profesor como os seus compañeiros. Considerarase un número suficiente de actividades para cada un dos contidos

considerados fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que se poidan traballar estes contidos con esixencias distintas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Son contidos esencialmente referidos a actitudes e valores, que afectan a todas ás áreas, debendo ser desenroladas a o longo de toda a

escolaridade:

Plantexaranse actividades e situacións que se integren dentro dos contidos da área como por exemplo:

-Educación ambiental:

-Respeto á natureza examinando os posibles impactos que un obxecto o sistema técnico produce no entorno natural, social e cultural durante a

súa construción, uso ou eliminación.

-Elección de materias primas axeitadas, o seu aproveitamento óptimo, reciclaxe, xeración de refugallos minimo, uso racional das enerxias.

-Educación para a saúde:

Normas de seguridade e hixiene, criterios de utilización de materiais, ferramentas e máquinas. Ambiente de traballo agradable, condicións

ambientais axeitadas, limpeza e orde. Educación para a igualdade:

Evitar reparto discriminatorio de tarefas e responsabilidades. Emprego de linguaxe, textos e ilustracións non sexistas. Educación para a paz:

Debates sobre o uso pacífico de coñecementos e avances técnicos, no papel dos medios informativos e a publicidade. Práctica do respecto,

tolerancia, cooperación. Educación moral y cívica:

Interese e respecto cara ás solucións adoptadas polos demais.

Analizar criticamente as consecuencias do desenrolo industrial sobre os valores morais, culturais, tempo libre e ocio.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1.- Visitas a empresas do ámbito do módulo: Hispamoldes, Galfor, Etc.

2.- Visitas a exposicións relacionadas co módulo: Exponor, Construmat, etc.
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3.- Visitas a estudios de Enxeñería Industrial.

10.Outros apartados

10.1) Aprobación do departamento

Esta programación será sometida a aprobación do departamento de Fabricación Mecánica.

10.2) Adaptación COVID-19

Segundo o acordo do Departamento, neste módulo impartiranse os contidos do módulo MP 0166 Verificación de Produtos, que os alumnos non

puideron recibir por mor do confinamento durante o terceiro trimestre do curso 19/20.

Os R.A. non impartidos son os seguintes:

 - Planifica o control das características e das propiedades do produto fabricado, tendo en conta a relación entre os equipamentos e as máquinas

de ensaios non destrutivos, e as características que se midan ou que se verifiquen.

- Control de características.

- Determina pautas de control, tendo en conta a relación entre as características dimensionais, xeométricas e superficiais das pezas, os procesos

de fabricación, a frecuencia da medición e os

instrumentos de medida.

- Calibra instrumentos de medición e describe os procedementos de corrección dos seus erros

sistemáticos.

Estes contidos serán impartidos nas primeiras semanas do curso 20/21 ainda que non serán avaliables segundo as instrucción da Conselleria.

10.3) Adaptación a semipresencialidade ou a formación a distancia

O número de alumnos deste grupo non fai necesario optar pola semipresencialidade cumprindo as recomendación sanitarias contra o COVID.

Para ter dispoñible a formación a distancia que se activara se as condición así o requiren adoptaronse as seguintes medidas:

1. Activación do módulo na Aula Virtual.

2. Achega dos contidos teóricos das distintas Unidades Didácticas.

3. Achega das primeiras actividades a realizar polos alumnos.

4. Matriculación dos alumnos para que poidan ter acceso o módulo.

5. información da dirección de correo 12outubro17@gmail.com para calquer tipo de dúbida e comunicación co profesor.

O proceso a empregar na formación a distancia será o seguinte:

a) Activación dos tutorias referidos os contidos teóricos correspondentes a cada Unidade Didáctica.

b) Recepción de dúbidas por parte do profesor na dirección de correo 12outubro17@gmail.com.

c) No caso de dúbidas xerais realizarase unha sesión de docencia mediante a aplicación Webex.

d) Unha vez coñecidos os contidos teóricos activaranse as actividades que permitirán reforzar eses contidos, o ser realizadas polos alumnos e

posteriormente corrixidas polo profesor.

e) Realizaranse exames referidos os contidos teóricos e as actividades realizadas nun tempo determinado e que servirán de base para

cualificación dos alumnos (ver apartado 5 desta programación).

O estar estructurada a Aula Virtual por Unidades Didácticas, se desaparecen os motivos que causaron o paso a formación a distancia, iniciarase a

docencia presencial cun repaso dos contidos vistos a distancia e posteriormente impartiriase seguinte unidade xa de xeito presencial.
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