ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
FME

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Fabricación mecánica

CMFME01

Ciclo formativo
Mecanizado

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP0009

Nome
Empresa e iniciativa emprendedora

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

3

53

63

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

MARÍA ISABEL MACEIRAS FORMOSEL,FRANCISCO ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ (Subst.)

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
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 os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:
l) Recoñecer as oportunidades de negocio identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.
m) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais
para participar na cidadanía democrática.
E contribúe a alcanzar as seguintes competencias do ciclo formativo:
m) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.
n) 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.
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrición

Duración (sesións)

Peso (%)

Iniciativa
emprendedora.
A empresa e o seu
contorno
Planificación e
organización dunha
empresa
O plan de marketing

Título

Análise das cualidades dun emprendedor, da motivación para emprender e da idea innovadora como punto de
partida para emprender.Estructura do proxecto empresarial
Estudo da empresa, do contorno xeral e específico, e da responsabilidade social.

7

10

6

10

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

5

10

Estudo das estratexias de marketing, e plasmación nun plan de empresa.

5

15

Creación e posta en
marcha dunha
empresa
A xestión financeira

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

8

15

Análise da viabilidade económica e financeira dunha empresa e concreción nun plan de empresa.

18

15

A xestión
administrativa.
A fiscalidade da
empresa

Documentos relacionados coa actividade empresarial

8

15

Análise dos principais impostos que gravan a actividade empresarial.

6

10
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Iniciativa emprendedora.

Duración
7

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade.

Completo
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 de 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 de 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 de 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 de fabricación mecánica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
A empresa e o seu contorno

Duración
6

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

Completo
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 con 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.

-5-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Planificación e organización dunha empresa

Duración
5

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

Completo
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
4

Título da UD
O plan de marketing

Duración
5

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

Completo
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
5

Título da UD
Creación e posta en marcha dunha empresa

Duración
8

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

Completo
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 de 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
6

Título da UD
A xestión financeira

Duración
18

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

Completo
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 de 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
7

Título da UD
A xestión administrativa.

Duración
8

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

Completo
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
8

Título da UD
A fiscalidade da empresa

Duración
6

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

Completo
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 con 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.

- 11 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 dun 0.
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 tanto nas probas escritas como no plan de empresa 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 da parte
correspondente do plan de empresa.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Para os/as alumnos/as que non acaden 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 para a
corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas así como para, no seu caso, a revisión e
mellora do plan de empresa e a posterior exposición do mesmo.
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
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 durante o curso.

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
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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.
10.Outros apartados
10.1) RA PENDENTES DO CURSO ANTERIOR
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
- 13 -
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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:
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:
- 14 -
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-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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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
FME

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Fabricación mecánica

CMFME01

Ciclo formativo
Mecanizado

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Nome

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

140

168

MP0003_14

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por
procesos especiais
Fabricación por abrasión

2020/2021

8

50

60

MP0003_24

Fabricación por electroerosión

2020/2021

8

30

36

MP0003_34

Fabricación por corte e conformado

2020/2021

8

30

36

MP0003_44

Fabricación por procedementos especiais

2020/2021

8

30

36

MP0003

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

DANIEL LEMOS FERNÁNDEZ

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
2.1
DESCRIPCIÓN DO ENTORNO
Prográmase este documento para impartir docencia no centro de Ensino Secundario I.E.S. 12 de Outubro, onde se pode cursar ESO, Bacharelato
e Ciclos Formativos. Está situado na cidade de Ourense, duns 106.000 habitantes. Os motores económicos da zona son as PeMEs adicadas ao
comercio e á industria, hostalaría e construción. Na zona industrial desta cidade desenvolven a súa actividade empresarial empresas de ámbito
nacional e internacional cuns sistemas productivos moi interesantes tanto para complemetar formación do alumnado, mediante visitas guiadas,
como para conseguir un posto de traballo ó remate do ciclo formativo. Sectores interesantes que están implandados neste entorno e con actividade
emerxente son o aeronáutico, automoción e biomedicina, entre outros.
Unha gran porcentaxe do alumnado procede do núcleo urbano, ainda que tamén acuden a este centro alumnado procedente do rural e, en xeral,
non son frecuentes os problemas de convivencia. O nivel socio-cultural é medio, a maioría deles posúen un ordenador na súa casa e unha gran
parte conexión a internet e, os que non, non teñen problemas de acceso mediante bibliotecas municipais e centros sociais.
2.2
DESCRIPCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO
O Decreto 114/2010 no artigo 28, indica os requisitos dos centros nos que se imparten ensinanzas de FP. O centro conta cos seguintes
departamentos: Electricidade, Imaxe persoal, FOL, Ciencias Sociais, Debuxo, Economía, Física e Química, Educación Física, Filosofía, Francés,
Inglés, Matemáticas, Lingua galega, Lingua Castelá, Música, Relixión, Tecnoloxía e Orientación. O corpo de profesorado fórmano un total de 63
profesores/as e cun número de alumnos que ascende a case 500. O centro conta cos seguintes órganos unipersoais: director, xefe de estudios e
secretario, e cos seguintes órganos colexiados: claustro de profesores e consello escolar. Conta tamén cuns órganos de coordinación docente
como son o departamento de orientación, os departamentos didácticos e a comisión de coordinación pedagóxica e ademais tamén hai que ter en
conta a ANPA. O Proxecto Educativo segundo o artigo 121 da LOE e as modificacións establecidas pola LOMCE, recolle os valores, obxectivos, a
concreción curricular así como o tratamento transversal das materias da educación en valores. Segundo isto o centro establece no Proxecto
Educativo o tratamento das materias de educación cívica, educación para a paz, educación para a igualdade entre sexos, educación para o
consumidor, educación ambiental, educación para a saúde, educación para o ocio, educación para o sexo e educación vial. Ademais no centro
tamén se realizarán unha serie de actividades complementarias e extraescolares como por exemplo a realización dunha revista feita polos
alumnos, actividades para fomentar o uso da biblioteca e da lectura e polas tardes organízanse obradoiros de teatro e práctica de deportes.
Ademais do Proxecto Educativo (PE), indicado anteriormente o Centro tamén conta con outros documentos de interés como a Programación Xeral
Anual (PXA) e o a Normativa de Organización e Funcionamento (NOF).
2.3
O ALUMNADO
A aula está formada por 22 alumnos/as pertencentes ó primeiro curso do Ciclo Medio de Mecanizado. A maioría proceden da ESO, os demais
veñen dende o bacharelato ou probas de acceso. Tamén podería darse o caso de alumnado provinte da FP Básica. En grao medio atopámonos
con alumnos normalmente de idades comprendidas entre os 16 e os 20 anos, aínda que pode haber excepcións. Este perfil de alumnado cambiou
nestes últimos cursos, pois aumentaron os alumnos adultos que se atopan en desemprego e deciden retomar os estudos para adquirir unha
cualificación profesional.
2.4 DESCRICIÓN DO MÓDULO
Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de producción de mecanizado e mantemento.
Esta función abrangue aspectos como:
Preparación e posta a punto de máquinas.
Execución do mecanizado.
Reparación de útiles e mantemento de usuario ou de primeiro nivel.
A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), d), f), g) e h) do ciclo formativo, e as competencias b), d), f), g) e h) do título.
Seleccionar útiles e ferramentas, e analizar o proceso de mecanizado para preparar máquinas e equipamentos de mecanizado.
Recoñecer e manipular os controis de máquinas, e xustificar a secuencia operativa para obter elementos mecánicos.
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Medir parámetros de produtos mecánicos, calcular o seu valor e compáralo coas especificacións técnicas, para verificar a súa conformidade.
Identificar as necesidades de mantemento de máquinas e equipamentos, e xustificar a súa importancia para asegurar a súa funcionalidade.
Recoñecer e valorar continxencias, determinar as causas que as provocan e describir as accións correctoras para resolver as incidencias
asociadas á propia actividade profesional.
Preparar máquinas e sistemas, conforme as características do produto e aplicando os procedementos establecidos.
Operar con máquinas ferramenta de arranque de labra, de conformado e especiais para obter elementos mecánicos, consonte as especificacións
definidas en planos de fabricación.
Realizar o mantemento de primeiro nivel en máquinas e equipamentos de mecanizado, de acordo coa ficha de mantemento.
Resolver as incidencias relativas á actividade propia tomando decisións de xeito responsable, e identificar as causas que as provocan.
Aplicar procedementos de calidade e de prevención de riscos laborais e ambientais, conforme o establecido nos procesos de mecanizado.
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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

1

Fabricación por
abrasión
Fabricacón por
electroerosión
Fabricación por corte
e conformado
Fabricacón por
procedementos
especiais

2
3
4

Duración (sesións)

Peso (%)

Fabricación por abrasión

Descrición

60

34

Fabricacón por electroerosión

36

22

Fabricación por corte e conformado

36

22

abricacón por procedementos especiais

36

22
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Fabricación por abrasión

Duración
60

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

Completo

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

SI

RA2 - Prepara máquinas de abrasión, equipamentos, útiles e ferramentas, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos requiridos.

SI

RA3 - Opera con máquinas ferramenta de abrasión, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as características do produto
final.

SI

RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas ferramenta de fabricación por abrasión, e os seus útiles en relación coa súa funcionalidade.

SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados ás operacións de abrasión, así como as
medidas e os equipamentos que se precisen para os previr.

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 a secuencia de operacións de preparación das máquinas de fabricación por abrasión, en función das características do proceso que se vaia realizar.
CA1.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
CA1.3 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos en cada etapa.
CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade en cada etapa.
CA1.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
CA1.6 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.
CA2.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles en función das características da operación.
CA2.2 Describíronse as funcións das máquinas de fabricación por abrasión e dos sistemas de fabricación, así como os útiles e accesorios.
CA2.3 Realizouse o esbozo dos útiles especiais necesarios para a suxeición de pezas e ferramentas.
CA2.4 Montáronse as ferramentas, os útiles e os accesorios das máquinas para os sistemas de mecanizado por abrasión.
CA2.5 Introducíronse na máquina os parámetros do proceso de mecanizado.
CA2.6 Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa precisión esixida, con aplicación da normativa de seguridade.
CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.
CA2.8 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.
CA3.1 Describíronse os xeitos característicos de obter formas por procesos de abrasión, así como os seus niveis de integración de máquinas ferramenta.
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Criterios de avaliación
CA3.2 Introducíronse na máquina os parámetros do proceso a partir da documentación técnica.
CA3.3 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso.
CA3.4 Obtívose a peza mecanizada definida no proceso.
CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.
CA3.6 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.
CA3.7 Relacionáronse os erros máis frecuentes da forma final nas pezas mecanizadas por abrasión cos defectos de amarre e aliñación.
CA3.8 Determinouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás condicións e aos parámetros de corte, ás máquinas ou ao material.
CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre a máquina ou ferramenta.
CA3.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.
CA4.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos.
CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
CA4.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.
CA4.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.
CA4.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
CA4.6 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.
CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas de abrasión e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas de abrasión respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de abrasión.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas de abrasión (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual que se deben
empregar nas operacións de mecanizado (calzado, protección ocular, indumentaria, et
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de abrasión coas medidas requiridas de seguridade e de protección persoal.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de mecanizado por abrasión.
CA5.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.1.e) Contidos
Contidos
Interpretación do proceso.
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Contidos
Relación do proceso cos medios e as máquinas de fabricación por abrasión.
Distribución de cargas de traballo.
Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.
Calidade, normativa e catálogos.
Planificación das tarefas.
Elementos e mandos das máquinas.
Preparación de máquinas.
Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios de mecanizado.
Montaxe e axuste de útiles.
Regulación de parámetros do proceso.
Valor dun traballo responsable.
Orde e método na realización das tarefas.
Mecanizado con abrasivos.
Moas abrasivas.
Operacións de rectificado.
Técnicas e procedementos para a substitución de elementos simples.
Plan de mantemento e documentos de rexistro.
Valoración da orde e a limpeza na execución de tarefas.
Planificación da actividade.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado por abrasión.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Fabricacón por electroerosión

36

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 por electroerosión, para o que analiza a folla de procesos e elabora a documentación necesaria.

SI

RA2 - Prepara máquinas de electroerosión, equipamentos, útiles e ferramentas, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos requiridos.

SI

RA3 - Opera con máquinas ferramenta de electroerosión, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as características do
produto final.

SI

RA4 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas ferramenta de electroerosión e os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados á fabricación por electroerosión, así como as
medidas e os equipamentos que se precisan para os previr.

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 de fabricación por electroerosión, en función das características do proceso que se vaia realizar.
CA1.2 Identificáronse os tipos de materiais de erosión para utilizar en función da máquina que se empregue.
CA1.3 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
CA1.4 Relacionáronse as necesidades de materiais e de 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 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles en función das características da operación.
CA2.2 Seleccionáronse os eléctrodos ou o fío en función da máquina e do traballo que se vaia realizar.
CA2.3 Describíronse as funcións de máquinas de electroerosión e dos sistemas de fabricación, así como os útiles e os accesorios.
CA2.4 Realizouse o esbozo dos útiles especiais necesarios para a suxeición de pezas e ferramentas.
CA2.5 Montáronse as ferramentas, os útiles e os accesorios das máquinas de electroerosión para os sistemas de erosión.
CA2.6 Introducíronse na máquina de electroerosión os parámetros do proceso de mecanizado.
CA2.7 Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa precisión esixida, con aplicación da normativa de seguridade.
CA2.8 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.
CA2.9 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.
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Criterios de avaliación
CA3.1 Describíronse os xeitos característicos de obter formas por procesos de electroerosión, así como os seus niveis de integración de máquinas ferramenta.
CA3.2 Introducíronse na máquina de electroerosión os parámetros do proceso a partir da documentación técnica.
CA3.3 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso.
CA3.4 Obtívose a peza mecanizada definida no proceso.
CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.
CA3.6 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.
CA3.7 Relacionáronse os erros máis frecuentes da forma final nas pezas mecanizadas por electroerosión cos defectos de amarre e aliñación.
CA3.8 Determinouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás condicións e aos parámetros de penetración e corte, ás máquinas ou ao material.
CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre a máquina ou a ferramenta.
CA3.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.
CA4.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel das ferramentas, as máquinas de electroerosión e os equipamentos.
CA4.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
CA4.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.
CA4.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.
CA4.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
CA4.6 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.
CA4.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas de electroerosión e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas de electroerosión respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de electroerosión.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas de electroerosión (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual que se
deben empregar nas operacións de mecanizado (calzado, protección ocular, indumentar
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de electroerosión coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de mecanizado.
CA5.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos
Contidos
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Contidos
Interpretación do proceso.
Relación do proceso cos medios e as máquinas de electroerosión.
Distribución de cargas de traballo.
Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.
Calidade, normativa e catálogos.
Planificación das tarefas.
Elementos e mandos das máquinas.
Preparación de máquinas.
Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios de mecanizado.
Montaxe e axuste de útiles.
Regulación de parámetros do proceso.
Elaboración de eléctrodos.
Trazado e marcaxe de pezas.
Valor dun traballo responsable.
Orde e método na realización das tarefas.
Mecanizado por electroerosión: penetración e corte.
Engraxamentos, niveis de líquido e liberación de residuos.
Técnicas e procedementos para a substitución de elementos simples.
Plan de mantemento e documentos de rexistro.
Valoración da orde e a limpeza na execución de tarefas.
Planificación da actividade.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado por electroerosión.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Fabricación por corte e conformado

Duración
36

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

Completo

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

SI

RA2 - Prepara máquinas de corte e conformado de chapa, equipamentos, útiles e ferramentas, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os
procedementos requiridos.

SI

RA3 - Repara útiles de corte e conformado de chapa, tendo en conta a relación entre os seus acabamentos e as características do produto que se desexe obter.

SI

RA4 - Opera con máquinas ferramenta de corte e conformado de chapa, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as
características do produto final.

SI

RA5 - Realiza o mantemento de primeiro nivel das máquinas ferramenta de corte e conformado e os seus útiles, en relación coa súa funcionalidade.

SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados ás operacións de corte e conformado, así
como as medidas e os equipamentos que se precisen para os previr.

SI

4.3.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 de corte e conformado en función das características do proceso que se vaia realizar.
CA1.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
CA1.3 Relacionáronse as necesidades de materiais e de recursos en cada etapa.
CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade en cada etapa.
CA1.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
CA1.6 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.
CA2.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles en función das características da operación.
CA2.2 Describíronse as funcións de máquinas de corte e conformado e dos sistemas de fabricación, así como os útiles e os accesorios.
CA2.3 Realizouse o esbozo dos útiles especiais necesarios para a suxeición de pezas e ferramentas.
CA2.4 Montáronse as ferramentas, os útiles e os accesorios das máquinas para os sistemas de corte e conformado.
CA2.5 Introducíronse na máquina de corte e conformado os parámetros do proceso.
CA2.6 Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa precisión esixida, con aplicación da normativa de seguridade.
CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.
CA2.8 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.
CA3.1 Describíronse os defectos máis comúns no procesamento de chapa e as causas que os provocan.
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Criterios de avaliación
CA3.2 Describíronse os procedementos utilizados no axuste dos útiles de corte e conformado.
CA3.3 Axustáronse os útiles de corte en función dos defectos do produto.
CA3.4 Identificáronse as operacións de acabamento requiridas para corrixir os defectos dimensionais ou de forma do útil de corte ou conformado.
CA3.5 Realizáronse as operacións de acabamento consonte as características do produto final.
CA3.6 Corrixíronse os defectos dimensionais ou de forma do útil de corte ou conformado, aplicando as técnicas operativas de acabamento.
CA3.7 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.
CA3.8 Demostrouse autonomía na resolución de pequenas continxencias.
CA4.1 Describíronse os modos característicos de obter formas por procesos de corte ou conformado, así como os seus niveis de integración de máquinas ferramenta.
CA4.2 Introducíronse na máquina de corte e conformado os parámetros do proceso a partir da documentación técnica.
CA4.3 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso.
CA4.4 Obtívose a peza mecanizada definida no proceso.
CA4.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.
CA4.6 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.
CA4.7 Relacionáronse os erros máis frecuentes da forma final nas pezas mecanizadas cos defectos de amarre e aliñación.
CA4.8 Determinouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás condicións e aos parámetros de corte ou conformado, ás máquinas ou ao material.
CA4.9 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre a máquina ou ferramenta.
CA4.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.
CA5.1 Describíronse as operacións de mantemento de primeiro nivel de ferramentas, máquinas e equipamentos de corte e conformado.
CA5.2 Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
CA5.3 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.
CA5.4 Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.
CA5.5 Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
CA5.6 Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.
CA5.7 Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.
CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas de corte e conformado, e os medios de transporte.
CA6.2 Operouse coas máquinas de corte e conformado respectando as normas de seguridade.
CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, e máquinas de corte e conformado.
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Criterios de avaliación
CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas de corte e conformado (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.), e os equipamentos de protección individual que
se deben empregar nas operacións de mecanizado (calzado, protección ocular, indum
CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de corte e conformado.
CA6.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos
Contidos
Interpretación do proceso.
Relación do proceso cos medios e coas máquinas de corte e conformado.
Distribución de cargas de traballo.
Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.
Calidade, normativa e catálogos.
Planificación das tarefas.
Elementos e mandos das máquinas.
Preparación de máquinas.
Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios de corte e conformado.
Montaxe e axuste de útiles.
Regulación de parámetros do proceso.
Elaboración de patróns.
Trazado e marcaxe de pezas.
Valor dun traballo responsable.
Orde e método na realización das tarefas.
Operacións de acabamento.
Máquinas e ferramentas para o axuste de útiles de corte e conformado.
Defectos no procesado de chapas e perfís, e xeitos de os corrixir.
Axuste de útiles de procesamento de chapa.
Orde e método na realización das tarefas.
Corte e conformado: operacións.
Engraxamentos, niveis de líquido e liberación de residuos.
Técnicas e procedementos para a substitución de elementos simples.
Plan de mantemento e documentos de rexistro.
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Contidos
Valoración da orde e a limpeza na execución de tarefas.
Planificación da actividade.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nas operacións de mecanizado por corte e conformado.
Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas de corte e conformado.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Fabricacón por procedementos especiais

Duración
36

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

Completo

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

SI

RA2 - Prepara máquinas de fabricación por procedementos especiais, útiles e ferramentas, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos
requiridos.
RA3 - Opera con máquinas ferramenta especiais, tendo en conta a relación entre o seu funcionamento, as condicións do proceso e as características do produto
final.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos procedementos especiais, así como as
medidas e os equipamentos que se precisan para os previr.

SI
SI
SI

4.4.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 vaia realizar.
CA1.2 Identificáronse as ferramentas, os útiles e os soportes de fixación de pezas.
CA1.3 Relacionáronse as necesidades de materiais e recursos necesarios en cada etapa.
CA1.4 Establecéronse as medidas de seguridade en cada etapa.
CA1.5 Determinouse a recollida selectiva de residuos.
CA1.6 Enumeráronse os equipamentos de protección individual para cada actividade.
CA1.7 Obtivéronse os indicadores de calidade para ter en conta en cada operación.
CA2.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles en función das características da operación.
CA2.2 Describíronse as funcións das máquinas e dos sistemas de fabricación, así como os útiles e os accesorios.
CA2.3 Realizouse o esbozo dos útiles especiais necesarios para a suxeición de pezas e ferramentas.
CA2.4 Montáronse as ferramentas, os útiles e os accesorios das máquinas para os sistemas de mecanizado.
CA2.5 Introducíronse na máquina os parámetros do proceso de mecanizado.
CA2.6 Montouse a peza sobre os útiles, centrouse e aliñouse coa precisión esixida, con aplicación da normativa de seguridade.
CA2.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.
CA2.8 Actuouse con rapidez en situacións problemáticas.
CA3.1 Describíronse os modos característicos de obter formas por procesos especiais, así como os seus niveis de integración de máquinas ferramenta.
CA3.2 Introducíronse na máquina os parámetros do proceso a partir da documentación técnica.
CA3.3 Aplicouse a técnica operativa necesaria para executar o proceso.
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Criterios de avaliación
CA3.4 Obtívose a peza mecanizada definida no proceso.
CA3.5 Comprobáronse as características das pezas mecanizadas.
CA3.6 Analizáronse as diferenzas entre o proceso definido e o realizado.
CA3.7 Relacionáronse os erros máis frecuentes da forma final nas pezas mecanizadas cos defectos de amarre e aliñación.
CA3.8 Determinouse se as deficiencias se deben ás ferramentas, ás condicións e aos parámetros de corte, ás máquinas ou ao material.
CA3.9 Corrixíronse as desviacións do proceso actuando sobre a máquina ou ferramenta.
CA3.10 Mantívose unha actitude ordenada e metódica.
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas.
CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual que se deben empregar nas
operacións de mecanizado (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.).
CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de mecanizado por procedementos especiais.
CA4.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA4.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos
Contidos
Interpretación do proceso.
Relación do proceso coas máquinas e cos medios empregados na fabricación por procedementos especiais.
Distribución de cargas de traballo.
Medidas de prevención e de tratamentos de residuos.
Calidade, normativa e catálogos.
Planificación das tarefas.
Elementos e mandos das máquinas.
Preparación de máquinas.
Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios de mecanizado.
Montaxe e axuste de útiles.
Regulación de parámetros do proceso.
Elaboración de patróns.
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Contidos
Trazado e marcaxe de pezas.
Valor dun traballo responsable.
Orde e método na realización das tarefas.
Engraxamentos, niveis de líquido e liberación de residuos.
Técnicas e procedementos para a substitución de elementos simples.
Plan de mantemento e documentos de rexistro.
Valoración da orde e a limpeza na execución de tarefas.
Planificación da actividade.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Sistemas de seguridade aplicados ás máquinas que interveñen no proceso.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
5.1. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN POSITIVA
-Preparación e posta punto de máquinas.
-Execución do mecanizado.
-Reparación de útiles e mantemento de usuario ou de primeiro nivel.
-Realización de mecanizado convencional cn torno, fresadora e taladradora.
-Realización de mecanizado por arranque de labra con máquinas de abrasión, electroerosión e especiais.
-Realización de mecanizado por conformado térmico e mecánico.
-Realización de mecanizado por corte térmico e mecánico.
-Aplicación de medidas de seguridade.
-Aplicación da normativa de protección ambiental.
-Aplicación de medidas de hixiene.
5.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
NOTA FINAL: 35% (PE) + 30% (PEZAS+FP) +30%(DM)+5% (M+S+H)
¿
PE=Probas Escritas (preguntas, exercicios e cuestionarios).
¿
PEZAS+FP=Realización de pezas máis follas de procesos.
¿
DM= Desenvolvemento nas máquinas.
¿
M+S+H=Mantemento + Seguridade + Hixiene.
¿
Para superar o módulo e o curso é necesario entregar todos os documentos propostos.
¿
Segundo o sistema na FP de avaliación continua, as valoracións de todos os apartados serán á orixe.
É necesario acadar 4.5 puntos en cada parte das destrezas para que poda facer media.
Faranse dúas probas por cada trimestre formadas por todos os apartados indicados no anterior punto e que se fixarán no comenzo do mesmo.
Para poder superar o módulo será necesario obter unha puntuación mínima dun 5 , sobre 10.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación estarán baseadas nas que se plantexaron durante o curso académico, engadindo novos supostos prácticos para a
súa resolución. Será necesaria a aplicación da resolución dos mesmos exercicios tipo plantexados ó longo do ano lectivo.
A metodoloxía de cualificacón será a establecida segundo o punto anterior (5).

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible
utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de
avaliación previa á avaliación final, que se realizará no mes de xuño e que incluirá cuestións teóricas, elaboración de
programas de sistemas automáticos e outras realizacións prácticas como montaxe de circuítos e instalacións ou
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operacións de mantemento e posta a punto.
A proba poderá ter unha duración de ata 6 horas e os criterios de avaliación e os mínimos esixibles serán os mesmos que os seguidos para o resto
dos alumnos.
Producirase a perda da avaciación continua cando o alumnado teña acadado un total de faltas de 17 sesións, non xustificadas

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
Comprende a avaliación da propia programación que é susceptible de adaptacións sempre que as circunstancias o requiran e da actuación do
profesor. Implica por parte do profesor un proceso de reflexión para valorar, en función dos logros alcanzados, a idoneidade da súa programación e
o seu sistema de ensinanza, co fin de introducir medidas de mellora no proceso.
Mensualmente realizarase o seguemento da programación a través da aplicación informática para así establecer a comparativa entre o
programado e a realidade do curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Levarase a cabo unha vez iniciado o curso polo equipo docente do Departamento de Fabricación Mecánica, e no caso de atopar alumnos con
Necesidades Educativas Específicas, ben motóricas ou psíquicas, solicitarase información o Departamento de Orientación. Ca colaboración do
mesmo, analizarase a posibilidade de realizar unha flexibilización curricular e/ou reforzo educativo, que permita alcanzar ó alumno os obxectivos do
módulo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Para aqueles alumnos nos que se detecten problemas de aprendizaxe e/ou adaptación ao método xeral de ensino/aprendizaxe prevista, prevese
realizar actividades especiais adaptadas ás súas características particulares, como as seguintes:
- Actividades de distinto grao de dificultade.
- Actividades de reforzo.
- Traballos persoais.
- Actividades propostas en colaboración con outros departamentos didácticos e de orientación.
- Actividades de ampliación para alumnos que alcancen os obxectivos marcados na unidade de traballo e desexen
profundizar no tema.

9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Ademais de transmitir aos alumnos/as os conceptos específicos, tamén hai que educalos en valores, é dicir, contribuír para que os alumnos/as non
só se formen intelectualmente senón tamén como persoas e adquiran unha madureza persoal que lle permita a súa incorporación a vida adulta.
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Por iso combinarase a formación intelectual co desenvolvemento duns contidos actitudinais e de valores co obxectivo de que o alumnado tome
conciencia e poña en práctica valores como a responsabilidade, cidadanía democrática, solidariedade, tolerancia, igualdade, respecto, xustiza,
evitar situacións de discriminación e resolver problemas de forma pacífica. Dende esta materia contribuirase a educar en valores e procurando
crear motivación no alumnado.
Segundo se van tratando os contidos tratarase de espertar e fomentar valores nos alumnos a través deles. Tratarase que os alumnos/as tomen
conciencia dunha educación cívica mediante a realización de debates e traballos en grupo e tamén destacando a responsabilidade social da sua
especialización profesional. Tratarase de lograr unha convivencia e o respecto aos demais fomentando a educación para a paz mediante o traballo
colaborativo grupal nas actividades de recuperación de maquinaria, onde as diferencias ideolóxicas de calquera índole, sirvan para facer un
achegamento con tolerancia e respeto. Nesta materia tratarase de evitar discriminacións por razón de sexo mediante o desenvolvemento da
educación para a igualdade entre sexos destacando a labor das mulleres de grande importancia no mundo profesional, ca mesma capacidade
física e intelectual para afrontar as dificultades técnicas que poidan aparecer no posto de traballo. Ademais fomentarase unha actitude de
igualdade na aula coa creación de grupos homoxéneos. Na aula tamén se fomentaran actitudes de respecto ao medio ambiente tratando a
educación ambiental mediante a análise do impacto ambiental dunha mala práctica profesional, reeducando comportamentos e empregando unha
correcta xestión de residuos. Fomentarase na aula hábitos de vida saudable mediante o tratamento da educación para a saúde a través dos temas
de saúde laboral e hixiene no traballo e colaborando co departamento de Coidados Auxiliares de Enfermaría. Intentarase inculcar que o tempo libre
tamén pode ter un carácter didáctico desenvolvendo a educación para o ocio mediante a realización de vehículos de tres rodas para o emprego e
disfrute do alumnado no seu tempo de lecer e empregando a aula taller como medio para acadar este fin. Tamén será importante concienciar aos
alumnos/as para que adquiran hábitos de respecto a sinalización viaria a través da educación viaria participando en charlas organizadas polo
centro e organizando cursos complementarios de manexo de carretillas elevadoras.
Nas actividades anteriormente descritas ponse en práctica tamén a educación en valores, mediante a análise de artigos, vídeos, documentación
técnica e debates relacionados cas unidades didácticas. En xeral as actividades de aula como de taller están pensadas para que exista o
compañerismo, o traballo en equipo, o apoio ante a dificultade con determinadas técnicas empregadas nas prácticas ou teoría, etc.
Para que o alumnado afiance os valores tratados en cada unidade, fomentase no alumnado os hábitos de lectura e o emprego das Tic¿s.
Emplearase para a realización de todos os traballos escritos, a plataforma Moodle. Nela o alumno poderá descargar as fichas de contidos e
consultar a documentación técnica necesaria para realizar as tarefas correspondentes. Ademais o alumno disporá dun blog específico creado para
so técnicos industriais en xeral, onde se poderán consultar vídeos, documentación técnica, etc, relacionados con cada unidade didáctica.
Nas actividades das unidades didácticas o alumno deberá acadar as actitudes xerais que se indican a continuación:
¿
Respetar as normas de funcionamento e convivencia na aula.
¿
Motivación e interese por aprender.
¿
Capacidade de traballo en grupo e individual.
¿
Toma de conciencia das normas ambientais, de seguridade e hixiene.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Neste curso académico, dadas as circunstancias derivadas da COVID, non se realizarán actividades complementarias nin extraescolares.

10.Outros apartados
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10.1) Recuperación
No momento da suspensión das clases as Unidades Didácticas afectadas foron:
UD 6 ¿ROSCAS.
UD 8 ¿MECANIZADO DE SUPERFICIES E RODAS DENTADAS.
UD 9 ¿MÁQUINAS DE MOVEMENTO RECTILÍNEO.
UD 10 ¿RECTIFICADO E ABRASIVOS.
Nestas Unidades Didácticas traballouse en teleformación e de forma teórico-práctica cos seguintes RA e cos CA reflectidos na programación e
segundo o Decreto 38/2010.
O alumnado realizou todas as actividades de ampliación e reforzo acadando todos os contidos teorico-prácticos do módulo excepto para a Unidade
Didáctica UD6-ROSCAS, quedando tamén pendentes de realizar as prácticas de taller correspondentes a estas catro unidades didácticas.
Deberá recuperar as prácticas de taller correspondentes ás Unidades Didácticas UD 6, UD 8, UD 9 e U 10 máis os contidos teorico-prácticos da
UD 6. Realizarase a recuperación no modulo MP0003. A avaliación para este módulo incompleto realizarase o 18-12-2020.

10.2) Maquinaria para Taller
É necesario para levar a bo fin este módulo a dotación das seguintes máquinas:
-Cizalla.
-Pregadora.
-Máquina de electroeroción por fío.
-Máquina de electroerosión por electrodo.
-Máquinas para procedementos especiais: mortaxadora, brochadora e máquina de corte (chorro de auga, láser ou plasma).
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
FME

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Fabricación mecánica

CMFME01

Ciclo formativo
Mecanizado

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Mecanizado por control numérico

2020/2021

18

314

376

MP0002_12

Programación e organización do proceso

2020/2021

18

120

144

MP0002_22

Preparación e mecanizado en máquinas de control numérico

2020/2021

18

194

232

MP0002

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

BEATRIZ RODRÍGUEZ REGO

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 utilizadas, así como a elaboración de programas de control numérico de máquinas
automatizadas.
Fases de preparación da execución do mecanizado e da adaptación 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

1

Programación e
organizacion de
proceso de trabajo

2

Preparación e
mecanizado en
máquinas de control
numérico

Descrición

Duración (sesións)

Peso (%)

En esta U:D. O alumno ten que saber toda teoria o cal ínclue todas as programacións, debuxo, follas de
proceso, saber facer no ordenador todo tipo de programas de fresa, de torno. Facer as simulacións no
ordenador e tamén, facer programas en CAD-CAM O cal partirá dun debuxo e fara o traballo co seu programa
correspondente.
En esta U:D. O alumno ten que saber meter os programas no control da máquina. Facer as gráficas
correspondentes. Poñer a máquina apunto, tanto o torno como a fresadora.Saber coller os ceros, tanto cero
peza como cero máquina, e a continuación facer a súa práctica correspondente cas súas tolerancias.

144

50

232

50
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Programación e organizacion de proceso de trabajo

Duración
144

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
2

Título da UD
Preparación e mecanizado en máquinas de control numérico

Duración
232

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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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Unha vez rematado o módulo, o alumno deberá:
1º)Acreditar unha actitude suficientemente positiva de cara a materia:
Ten participado, de manera activa e positiva, nas actividades de aula
Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do curso ( agás por causa de forza maior debidamene
xustificada)
Ten amosado certo interese por aprender.
2º) Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque das dúas unidades didácticas:
Ter a capacidade de poder realizar o programa na máquina para a execución dunha peza (tanto de torno como de fresadora CNC) en código
ISO aplicando tódalas funcións de dito código. Así mesmo, 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 (a pé de máquina):
Buscar ceros.
Reglar e introducir datos de ferramentas.
Revisar e executar programas.
Deberá de ser capaz de lanzar o CNC programa 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 faránse preguntas relacionadas co C.N.C. ,e na práctica terán que elaborar un programa a partir dun plano, para facer a peza na
máquina comprobando e verificando as dimensións, se están dentro das tolerancias permitidas. Polo tanto o alumno para APROBAR ten que
superar cada unha das probas con un CINCO.
Deberá tamén, presentar un traballo en cada avaliación dos exercicios realizados durante o curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Na fase de recuperación faránse expliacións teóricas do programa de CNC, resolveránse tódalas dudas e realizaránse exercicios prácticos no
simulador WINUNISOFT e no control da máquina tanto de torno como de fresa.
O alumno levará a cabo programacións de torno e fresadora de CNC.
A partir de planos de pezas, realizar o programa para simular en CNC.
O Alumno debera:
Poñer a punto a máquina para realizar as prácticas correspondentes.
Exercicios prácticos para saber coller o cero peza e o cero máquina.
Facer todo tipo de simulacións no P.C. e no Control da máquina
Saber como se entra na táboa de ferramentas para reglalas cada unha coas súas medidas corrrespondentes
Coñecer o centro de mecanizado coas súas ferramentas corresponentes
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O número de faltas non poderá ser superior ó 10% da duración de cada módulo. Neste módulo concretamente son 38 sesións.
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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 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 e outra práctica. Para aprobar este examen é requisito imprescindible aprobar,
cunha nota mínima de 5 cada unha das partes, do contrario o examen estará suspenso (non se efectuará a media entre as dúas probas).
A Proba teórica: conceptos teóricos do CNC e coñocemento do programa de CNC.
A proba práctica: consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos correspondentes ó módulo a examinarse.
É a criterio do docente, que 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 alumnado que non supere a proba en marzo quedara recuperando ata xuño e faranselle as mismas probas que en Marzo ou similares cunhos
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..
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- Sensibilización ante os temas tratados.
- Evolución na dificultade da programación de pezas.
- Preguntas ao alumnado nas explicacións.
- Actitude de responsabilidade.
- Motivación.
- Capacidade creativa.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
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
AVALIACIÓN INICIAL: Non vai servir para medir o grao de aprendizaxe senón para coñecer o alumnado que presenta dificultades na materia e
darnos unha idea do punto de partida dos alumnos.
As diferencias de orixe e traxectoria escolar do alumnado son variadas e tamén son variadas as expectativas cara o sistema educativo. É
indiscutible que hai unha necesidade de atención aos diversos intereses, capacidades e motivacións. As Unidades Didácticas de CNC de 2º Ciclo
Medio de Mecanizado ofrecen unha información básica e un desarrollo monográfico, que permite administrar os contidos en función dos
coñecementos e expectativas do alumnado. Aqueles contidos que non se consideran imprescindibles para a consecución dos
obxectivos/capacidades, sepáranse dos que son esenciais.
As actividades neste campo serán:
de consolidación das aprendizaxes básicas para alcanzar os obxectivos plantexados.
de organización dos coñecementos de maior dificultade, priorizando as habilidades procedimentais.
de investigación, para os alumnos máis interesados.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Unha vez diagnosticadas, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, as deficiencias existentes e as súas causas, e o momento para establecer
medidas que permitan corrixir na medida do posible tales deficiencias. Algúns exemplos destas medidas poder ser:
A NIVEL INDIVIDUAL:
Reforzo educativo
Atención máis individualizada na aula.
Realización de actividades complementarias na casa
A NIVEL DE GRUPO:
Realización de axustes na secuenciación dos contidos
Modificación na temporalización previstas das UD
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Cambios na metodoloxía empregada
Reodenación do alumnado na aula
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A asignatura de CNC debe potenciar a ensinanza dos temas transversais no grupo, contribuíndo a difundir estas ensinanzas e conseguir que as
alumnas e os alumnps chegen a ser cidadáns e cidadás responsables.
CONCRECIÓNS DOS ELEMNTOS TRANSVERSAIS A TRABALLAR:
1.- Educación para o consumo: crear unha conciencia crítica ante o consumo e analizar con coidado as ofertas comerciais.
2.- Educación para a Saúde: desenvolver hábitos de saúde e hixiene
3.- Educación para os dereitos humanos e a Paz: Preferir a solución dialogada de conflictos, practicar a tolerancia entre as persoas...
4.- Educación para a Igualdade entre sexos: emprego de un linguaxe non sexista
5.- Educación Ambiental: comprender os principais problemas ambientais. Adquirir responsabilidade ante o medio natural.
6- Educación Multicultural: espertar o interese por coñocer culturas diferentes da propia.
7.- Educación Viaria
8.- Educación para a Convivencia: respetar a autonomía dos demáis.
9.- Educación sexual
10.- Educación para Europa.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Saídas a ver empresas do sector do mecanizado no noso entorno e incluso fóra do entorno, para que os rapaces poidan ver a realidade da
producción, e, o que eles estiveron facendo na clase como se pode aplicar na empresa.
No parque tecnolóxico de de San Cibrao das Viñas- OURENSE existen numerosas empresas que contan unha tecnoloxia avanzada en C.N.C.

10.Outros apartados
10.1) COVID-19
Adaptación COVID-19
Segundo o acordo do Departamento, neste módulo impartiranse os contidos do módulo MP 0005 Sistemas Automatizados, 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:
CA1.2 - Localizáronse os elementos sobre os que cumpra actuar.
CA1.3 - Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos simples consonte o procedemento.
CA1.4 - Verificáronse e mantivéronse os niveis dos lubricantes.
CA1.5 - Recolléronse residuos de acordo coas normas de protección ambiental.
CA1.6 - Rexistráronse as revisións e os controis efectuados para asegurar a trazabilidade das operacións de mantemento.
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CA1.7 - Valorouse a importancia de realizar o mantemento de primeiro nivel nos tempos establecidos.
CA1.8 - Resolvéronse problemas formulados no desenvolvemento da súa actividade.
CA 2.1 Robots e manipuladores.
CA 2.2 Programación de PLC, robots e manipuladores
Linguaxes de programación utilizadas en PLC e robots.

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 beatriz.rodriguez@edu.xunta.es 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.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
FME

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Fabricación mecánica

CMFME01

Ciclo formativo
Mecanizado

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Metroloxía e ensaios

2020/2021

7

123

147

MP0006_12

Metroloxía e calibración

2020/2021

7

73

87

MP0006_22

Ensaios destrutivos e non destrutivos

2020/2021

7

50

60

MP0006

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

GUILLERMO PASCUAL FIDALGO

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
Os conceptos de todas ás unidades didácticas serán útiles para coñecer a importancia da metroloxía nun proceso productivo. Ten especial interés
a segunda parte no que toca a ensaios destructivos posto que son moi importantes para garantir a seguridade e calidades nos productos de
fabricación Mecánica.
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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

1

Necesidades da
metroloxia. Erros na
medida. Tolerancias
Os instrumentos de
medida,Medición
directa. Comparación
e verificación
dimensional
Tolerancias e
verificacións
xeometricas.Calidade
superficial.Medicións
especiais: roscas e
engranaxes
Trazabilidade. Plan de
calibración
Ensaios destructivos e
non destructivos

2

3

4
5

Duración (sesións)

Peso (%)

Medición con erros e tolerancias

Descrición

20

20

Utiles de medida e verificación

20

20

Control dimensional e calidade. Normas ISO

27

20

Mantemento e seguemiento calidade da medida

20

20

Tipos de ensaios que se poden facer aos diferentes productos da fabricación mecánica

60

20
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Necesidades da metroloxia. Erros na medida. Tolerancias

20

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

Completo

RA1 - Prepara instrumentos e equipamentos de verificación, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos requiridos.

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 Describíronse conceptos relacionados coa metroloxía: apreciación, incerteza, calibraxe, metroloxía, trazabilidade, repetibilidade, etc.
CA1.2 Describíronse as condicións de temperatura, humidade e limpeza que deben cumprir as pezas para medir e os equipamentos de medición, para proceder ao seu control.
CA1.3 Comprobouse que a temperatura, a humidade e a limpeza dos equipamentos, das instalacións e das pezas cumpran os requisitos establecidos no procedemento de verificación.
CA1.4 Comprobouse a calibraxe do instrumento de medida.
CA1.5 Describíronse as características construtivas e os principios de funcionamento dos equipamentos.
CA1.6 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equipamentos.
CA1.7 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto funcionamento.

4.1.e) Contidos
Contidos
Preparación de pezas para a súa medición e a súa verificación.
Condicións para realizar as medicións.
Calibraxe.
Rigor na preparación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Os instrumentos de medida,Medición directa. Comparación e verificación dimensional

Duración
20

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

Completo

RA2 - Controla dimensións, xeometrías e superficies de produtos, mediante o cálculo das medidas e a comparación dos resultados coas especificacións do produto.

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 Identificáronse os instrumentos de medida, a magnitude que controlan, o seu campo de aplicación e a súa precisión.
CA2.2 Seleccionouse o instrumento de medición ou verificación en función da comprobación que se queira realizar.
CA2.3 Describíronse as técnicas de medición utilizadas en medicións dimensionais, xeométricas e superficiais.
CA2.4 Describiuse o funcionamento dos útiles de medición.
CA2.5 Identificáronse os tipos de erros que inflúen nunha medida e as causas que os orixinan (instrumentos de medida, ambiente e persoal operador).
CA2.6 Montáronse as pezas para verificar segundo o procedemento establecido.
CA2.7 Aplicáronse técnicas e procedementos de medición de parámetros dimensionais, xeométricos e superficiais.
CA2.8 Rexistráronse as medidas obtidas nas fichas de toma de datos ou no gráfico de control.
CA2.9 Identificáronse os valores de referencia e as súas tolerancias.

4.2.e) Contidos
Contidos
Medición dimensional, xeométrica e superficial.
Metroloxía.
Instrumentación metrolóxica.
Erros típicos na medición.
Rexistro de medidas.
Fichas de toma de datos.
Rigor na obtención de valores.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Tolerancias e verificacións xeometricas.Calidade superficial.Medicións especiais: roscas e engranaxes

Duración
27

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Detecta desviacións en procesos automáticos, analizando e interpretando os gráficos de control de procesos.

Completo
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 Relacionouse coas intervencións de axuste do proceso o concepto de capacidade de proceso e os índices que o avalían.
CA3.2 Realizáronse gráficos ou histogramas representativos das variacións dimensionais de cotas críticas verificadas.
CA3.3 Interpretáronse as alarmas ou os criterios de valoración dos gráficos de control empregados.
CA3.4 Calculáronse, segundo o procedemento establecido, os índices de capacidade de proceso dunha serie de mostras medidas, con especificacións técnicas e valores coñecidos.
CA3.5 Diferenciáronse os tipos de gráficos en función da súa aplicación.
CA3.6 Explicouse o valor de límite de control.

4.3.e) Contidos
Contidos
Interpretación de gráficos de control de proceso.
Gráficos estatísticos de control de variables e atributos.
Concepto de capacidade do proceso e índices que o valoran.
Criterios de interpretación de gráficos de control.
Interese por dar solucións técnicas ante a aparición de problemas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Trazabilidade. Plan de calibración

Duración
20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Actúa consonte procedementos e normas de calidade asociadas ás competencias do perfil profesional, en relación cos sistemas e os modelos de calidade.

Completo
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 Explicáronse as características dos sistemas e dos modelos de calidade que afecten ao proceso tecnolóxico deste perfil profesional.
CA4.2 Describíronse os elementos da infraestrutura da calidade e, dentro desta, a figura dos laboratorios de calibraxe.
CA4.3 Identificáronse as normas e os procedementos afíns ao proceso de fabricación ou control.
CA4.4 Describíronse as actividades que cumpra realizar para manter os sistemas ou os modelos de calidade, nos procesos de fabricación asociados ás competencias desta figura
profesional.
CA4.5 Formalizáronse os documentos asociados ao proceso.
CA4.6 Valorouse a influencia das normas de calidade no conxunto do proceso.

4.4.e) Contidos
Contidos
Formalización dos rexistros de calidade.
Conceptos fundamentais dos sistemas de xestión de calidade.
Elementos da infraestrutura da calidade: normalización, certificación, calibraxe, ensaios, inspección e acreditación.
Normas aplicables ao proceso inherente a esta figura profesional.
Iniciativa persoal para achegar ideas e acordar procedementos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Ensaios destructivos e non destructivos

Duración
60

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Prepara instrumentos e equipamentos de ensaios destrutivos e non destrutivos, para o que selecciona os útiles e aplica as técnicas e os procedementos
requiridos.
RA2 - Controla características e propiedades do produto fabricado, mediante o cálculo do valor do parámetro e a comparación dos resultados coas especificacións
do produto.
RA3 - Actúa consonte procedementos e normas de calidade asociadas ás competencias do perfil profesional, en relación cos sistemas e os modelos de calidade.

Completo
SI
SI
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 Describíronse conceptos relacionados cos ensaios destrutivos e non destrutivos.
CA1.2 Describíronse as condicións de temperatura, humidade e limpeza que deben cumprir as pezas que se vaian medir e os equipamentos de medición, para proceder ao seu control.
CA1.3 Comprobouse que a temperatura, a humidade e a limpeza dos equipamentos, das instalacións e das pezas cumpran os requisitos establecidos no procedemento de verificación.
CA1.4 Comprobouse a calibraxe do instrumento de medida.
CA1.5 Describíronse as características construtivas e os principios de funcionamento dos equipamentos.
CA1.6 Valorouse a necesidade dun traballo ordenado e metódico na preparación dos equipamentos.
CA1.7 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento necesarias para o seu correcto funcionamento.
CA2.1 Describíronse os esforzos que pode sufrir un material: tracción, compresión, flexión, torsión e cortadura.
CA2.2 Describíronse as principais propiedades mecánicas dos materiais.
CA2.3 Describíronse os ensaios destrutivos de tracción, compresión, dureza, resiliencia, fatiga, flexión e pregamento.
CA2.4 Describíronse os ensaios non destrutivos de inspección visual, líquidos penetrantes, radiografías, ultrasóns, partículas magnéticas e correntes inducidas.
CA2.5 Describíronse as máquinas e os instrumentos empregados nos ensaios destrutivos e non destrutivos, así como o procedemento.
CA2.6 Relacionáronse os ensaios destrutivos e non destrutivos coas características que controlan.
CA2.7 Explicáronse os erros máis característicos que se dan nos equipamentos e nas máquinas que se empregan nos ensaios, así como o xeito de os corrixir.
CA2.8 Preparáronse e acondicionáronse as materias e as probetas necesarias para a execución dos ensaios.
CA2.9 Executáronse algúns dos ensaios e obtivéronse os resultados coa precisión requirida.
CA2.10 Interpretáronse os resultados obtidos e rexistráronse nos documentos de calidade.
CA2.11 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais e as de protección ambiental.
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Criterios de avaliación
CA3.1 Explicáronse as características dos sistemas e dos modelos de calidade que afecten ao proceso tecnolóxico deste perfil profesional.
CA3.2 Describíronse os elementos da infraestrutura da calidade e, dentro desta, a figura dos laboratorios de ensaios.
CA3.3 Identificáronse as normas e os procedementos afíns ao proceso de fabricación ou control.
CA3.4 Describíronse as actividades que cumpra realizar para manter os sistemas ou os modelos de calidade, nos procesos de fabricación asociados ás competencias desta figura
profesional.
CA3.5 Formalizáronse os documentos asociados ao proceso.
CA3.6 Valorouse a influencia das normas de calidade no conxunto do proceso.

4.5.e) Contidos
Contidos
Preparación de pezas para o seu ensaio.
Condicións para realizar os ensaios.
Calibraxe.
Rigor na preparación.
Ensaios non destrutivos (END): inspección visual, líquidos penetrantes, radiografías, ultrasóns, partículas magnéticas e correntes inducidas.
Ensaios destrutivos (ED): de tracción, compresión, dureza, resiliencia, fatiga, flexión e pregamento.
Realización de ensaios.
Equipamentos utilizados nos ensaios.
Calibraxe e axuste de equipamentos de ensaios destrutivos e non destrutivos.
Formalización dos rexistros de calidade.
Conceptos fundamentais dos sistemas de xestión de calidade.
Normas aplicables ao proceso inherente a esta figura profesional.
Iniciativa persoal para achegar ideas e acordar procedementos.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
- Conceptos, métodos, procedimentos e actitudes necesarios para desenvolver un traballo nunha empresa de Fabricación Mecánica con referencia
ao curriculo deste módulo.
- Tamén se fai imprescindible facer medicións con palmer, goniómetro e uso do reloxio comparador en do pezas do taller. Calculo dun axuste
normalizado ISO.
- Facer medicións de conos
- Realizar ensaios non destructivos. Interpretar ensaios destructivos e non destructivos. Cálculos necesarios para poderinterpretar estes
resultadosXeito de avaliación
Recursos de avaliacion
Exercicios realizados correctamente
Exercicios realizados
Exercicios expuestos correctamente
Exercicios expuestos e solucionados e guiados polo profesor
Preguntas respondidas sobre a teoría en directo
Proba escrita durante dous sesions

peso na avaliación
10%
5%
10%
5%
5%
65%

Hay que sacar a lo menos un 5 sobre 10 na proba escrita para aplicar o sumatorio sobre os demás conceptos
Se a avaliacion corresponde a ensinanza e aprendizaxe telemático os criterios serán os seguintes:
O Alumno/a realizara os exercicios e os enviara ao correo electronico do profesor para a sua revisión
Xeito de avaliación
Recursos de avaliacion

peso na avaliación

Exercicios realizados correctamente e enviados
15%
Exercicios realizados e enviados
10%
Exercicios expuestos correctamente na plataforma webex
15%
Exercicios expuestos e solucionados e guiados polo profesor
10%
Preguntas respondidas sobre a teoría en directo na plataforma
10%
Proba durante dous sesions diante a cámara en sesion de plataforma webex 20%
Avaliacion continua
20%
Aqueles aspectos dos recursos de avaliación na que administracion lexislaxe noutro senso, quedarán de supeto suspendidos, e o peso do recurso
repartirase proporcionalmente entre os demais; o realizarase todo, seguindo punto por punto o indicado pola administración competente que dicto
a norma , e comunicaraselle aos alumnos de xeito sinselo.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
CAlculo de axustes normalizados ISO. Calculo de ensaios. Interpretación de radiografias.
Diferencias entre ensaios destructivos e non destructivos
Conceptos fundamentais da calidade.
Calidade no deseño.
Concepto de productividade. Relacción entre productividade e calidade.
Política industrial sobre calidade.
Concepto de homologación e certificación.
Concepto de rexistro de empresa.
Concepto de normalización. Normas referentes a calidade.
Coñecemento dos plans nacionais de calidade vixentes.

Xestión da calidade.
Planificación, organización e control.
Instrumentos de control.
Técnicas básicas de control.
Técnicas estadísticas de control.
Técnicas avanzadas de control.
Exercicios prácticos propostos durante todo o curso. (Aplicación de tecnicas estadísticas, productividade, xestion de armazens, problemas de
enxeñería de procesos.
Aplicación de técnicas estadísticas a capacidade de procesos.
Aforma de avaliación e mediante proba escrita sobre cuestions que abrangue o módulo e problemas de calulo.
Si as probas no poden realizarse presencialmente por motivos de confinamento por covid 19 farase unha proba da seguinte seito:
No caso de que coincidas en confinamento, enviaraselle a proba a seu correo electrónico o mesmo día e hora da proba, e ao cabo de dous horas
a alumna/o enviara por medio de wasat foto de cada unha das follas que necesito para a resposta o desenrolo dos exercicios enviados. Esa proba
tendra un peso do 70% e o outro 30% sacaraselle de todos os datos que dispone o profesor sobre o seguimento das avaliacións( medias, probas,
exercicios feitos, libretas vistas)
Aqueles aspectos das formas, recursos e pesos de avaliación na que administracion lexislaxe noutro senso, quedarán de supeto suspendidos, e o
peso do recurso repartirase proporcionalmente entre os demais; o realizarase todo, seguindo punto por punto o indicado pola administración
competente que dicto a norma , e comunicaraselle aos alumnos de xeito sinselo.

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.
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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
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 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 das dúas avaliacións. Para aprobar este examen é requisito imprescindible
aprobar a parte correspondente a cada avaliación, cunha nota mínima de 5, e dicir, é necesario aprobalas dúas avaliacións conxuntamente, do
contrario o examen estará suspenso (non se efectuará a media entre as dúas 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 (puntuación decimal)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 poderá efectuar
complementariamente unha proba de carácter oral para verificar si o alumno acadou as capacidades terminais elementais de cada módulo
No caso de que coincidas en confinamento, enviaraselle a proba a seu correo electrónico o mesmo día e hora da proba, e ao cabo de dous horas a
alumna/o enviara por medio de wasat foto de cada unha das follas que necesitó para a resposta o desenrolo dos exercicios enviados. Esa proba
tendra un peso do 70% e o outro 30% sacaraselle de todos os datos que dispone o profesor sobre o seguimento das avaliación hata que
concibiuse a perda de avaliación( medias, probas, exercicios feitos, libretas vistas), A ser posible o profesor vixiara a proba no posibel mediante a
plataforma webex
Aqueles aspectos dos recursos e pesos de avaliación na que administracion lexislaxe noutro senso, quedarán de supeto suspendidos, e o peso do
recurso repartirase proporcionalmente entre os demais; o realizarase todo, seguindo punto por punto o indicado pola administración competente
que dicto a norma , e comunicaraselle aos alumnos de xeito sinselo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
Revisión mensual da propia programación, adaptandoa o mellor posible as características particulares de cada
Alumno/a. Tamén se aproveitará o mellor posible as instalacións non só do laboratorio de metroloxía senon que é tamén necesario empregar os
talleres de mecanizado para realizar ensaios.
Realización de exercicios continuos o final de cada unidade formativa ou didáctica.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Proba escrita de conceptos básicos (non conta para a nota parcial nin para a final). Pretendese coñecer o nivel de coñecementos do alumno/a en
relación co módulo.
Preguntas personalizadas sobre intereses particulares do módulo. Consta de preguntas curtas e sinxelas de entender.
Tratase de ver as capacidades do alumnado recen chegado o noso entro. Ver as dificultades especificas de cada quen e adaptar a programación
as necesidades dos alumnos.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Dedicación personalizada.
Adaptación en función dun informe previo do psicólogo do centro. Motivación orientada o esforzo.
Respeto as opinións do alumnado. Fago fincapé na atención de alumnos doutras culturas que poden ter algunha dificultade para entender o noso
idioma e a nosa cultura.
Atenderase especialmente todos os aspectos conflictivos que pueda ocasionar o covid 19 nos diseños evolutivos da educación dos alumos/as
Tamen prepararase aos alumnos para o aprendizaxe on -line , facendo ensaios e recollendo os datos adecuados para conseguir unha
comunicación perfecta.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Escoitar as inquedanzas do alumnado (cando surxan). Fomentar a participación de toda a clase. Respecto as diferentes culturas e nacionalidades
Que no noso centro si hai alumnado de diferentes nacionalidades e culturas.
Integración do alumnado con necesidades especiais, a saber discapacidade ou necesidades intelectuais diminuidas.
Emprego razoado dos recursos do centro asi coma conciencia de sostentabilidade e medioambente. Respecto polas instalacións que son de todos.
Farase a sua vez educación transversal sobre o confinamento, e o virus, e indicarase as maneiras de afrontar os diversos problemas que vaianse
orixinando. Atenderase a normativa que especifica sobre este aspecto e seguiranse as instrucións da direción do centro.Farase pedagoxia
constante para conseguir un lugar sen covid.
Faranse ensaios precisos para chegado o caso conseguir poder seguir a metodoloxia on-line

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Por razons de aprobeitamento das horas leitivas só se programan duas actividades por curso academico. Unha delas é unha visita a unha empresa
do noso entorno socio-económico (GSB Galfor, S.A.). A outra visita realizase preferentemente antes do mes de marzal e pensase nas bisbarras de
Vigo (Citröen) ou Santiago(URO, S.A).
Para este módulo e case obrigada unha visita ao Laboratorio de Metroloxía de Galicia (Tecnópole de Ourense)
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Este curso 2020/2021 non sera posibel desplazarse a visitas formativas polas empresas o ferias de maquinarias por mor do covid 19
si a legalidade o permitese, veriase de facer alguha visita de empresa. As charlas quedaran a sua vez reducidas aos mandatos e directrices que
indique o centro

10.Outros apartados
10.1) metodoloxia on-line
Metodoloxía de traballo na ensinanza on-line
A parte teórica a impartir neste módulo entregarase ao alumno por correo electrónico, así como diversas páginas web ( ministerio de educación,
Xunta de Galicia, particulares) de contenidos relacionados, también se colgara todo ese material na aula virtual que disponga o centro para tal fin.
Logo mediante a plataforma webex de videoconferencia, o zoom si fuese o caso, se explicará de un xeito sinxelo e ben sintetizado o contido a
tratar, no que o alumno consultara as dudas que teña sobre ese aspecto en concreto. A os alumnas/os farraselle 2 preguntas( in sito, na plataforma
webex) a cada un por avaliación como mínimo, que contaran no computo de avaliación sobre a teoría. As clases on-line seguiran fielmente o
horario das clases presenciais e que todo o alumnado dispón.
Respecto aos exercicios, disminuirase o nº a realizar, pero reforzarase aqueles parámetros cientificos imprescindibles para o bo manexo das
máquinas -ferramentas. Explicarase mediante a mesma plataforma on-line a maneira de realizar os execicios con contido cientifico, e asi mesmo
utilizarase o wasat grupal para reforzar desenrolos puntuales que non houbese alcanzado a explicación os resultados satisfactorios esperados.As
clases serán sempre con el video encendido para asegurar a presencia constante de los alumnos. Nas próximas sesións ,cada alumno explicará
na plataforma como realizó o exercicios propostos.
Farase a sua vez educación transversal sobre o confinamento, e o virus, e indicarase as maneiras de afrontar os diversos problemas que vaianse
orixinando.
Se seguirá el orden previsto na programación para desenrolar todas as unidades didacticas.
As probas realizadas diante a plataforma webex ao remata a ensinara levantandolle o profesor sacará unha fotografía de cada unha das probas
de cada alumno. Logo, o alumno envialla ao correo do profesor despois de de pasarla a word.
O xeito de asegurar que os alumnas/os asistan as clases on line, é mediante a educación preventiva mentres dure a educación presencial,
realizaranse ensaios e recollendo datos, para comprobar que todos os alumnos/as poden aceder a plataforma. En aqueles casos que sexa
imposibel darase conta a direción para que axude a resolver o problema, ven, dandolle ao alumna/o una tarxeta de datos si non tivese wifi, o
prestandolle un ordenador si así considerase o comité encargado do Centro.
Logo, de facer unha educación progresiva de influencia na cal reforzase o principio de que as clases siguen con normalidade, pero por outro
método. Así que si a legalidade o permite se pasará lista siguendo a plataforma Xade e perderá o dereito de avaliación continua ao sobrepasar o
10%de faltas sin xustificar. Os faios informaticos intentanse arransar en un primer momento mediante informacion, por teléfono o correos,wasat
etc. Se o problema persiste notificarase a o comité encargado do centro que evaluará o problema, e se fose necesario enviarase ao técnico
informático do departamento para que dunha maneira protocolaria covid-2 e segura, solucione o problema. Os gastos derivados de esta actuación
correrán ao cargo do presuposto Covid do centro, advirtiendo aos alumnos que si foxen desplazamentos inxustificados o averias provocadas,
podría ocasionar la derivación do gasto ao alumna/o .Está metodoloxia realizarase deste xeito sempre e cando a legalidade o permita.
Si despois de intentar todos os métodos mencionados non consiguerase que o alumno asistiera as clases telematicas ,enviarase ao alumno
mediante correo normal os contidos e exercicios a desenrolar(con exemplos prácticos) solicitandole ao alumna/o que chame por teléfono para
consultar dudas o seguir alguha clase por ese método, O gasto ira xa dentro da tarxeta doada polo centro. Si este periodo e superior a unha
avaliación daraselle perda de avalicion continua.

- 14 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

O alumno realizara os exercicios e os enviara ao correo electronico do profesor para a sua revisión

10.2) Debuxo
Estas actividades dos módulos de debuxo enmarcanse dentro dos cambios a facer por mor da pandemia que nos toco vivir, e que por este motivo
suspendense as clases o 14 de/ 03/2020 e non poideronse impartir as reflictidas unidades didácticas. E serán impartidas nos comenzos do curso
2020/2021
As dúas últimas Unidades Didácticas foron as únicas afectadas pola suspensión de clases:
UD8 - CAD 3D
UD9 - PROXECTOS E MANEXO DE DATOS
Estas Unidades Didácticas completaban o RA3 - Realiza esbozos de útiles e ferramentas para a execución dos procesos, e define as solucións
construtivas en cada caso.
Neste caso o profesor enviou mediante correo electrónico, manuais que desenrolaban os contidos necesarios e propuxo diversas actividades que
permitían a consecución dos resultados de aprendizaxe, pero os alumnos non alcanzaron o 100% dos contidos.

10.3) Alumnas/os co perda de dereitos de avaliación
Alumnos/as con perda do dereito a avaliación continua
Estes alumnas/os non perderan o dereito á asistencia as clases por medios telemáticos, e avaliarase según disponga a administración e en todo
caso si non fose o caso,as probas finais serán a ser posibel presenciais(100%) na aula natural. e no caso de que coincidas en confinamento,
enviaraselle a proba a seu correo electrónico o mesmo día e hora da proba, e ao cabo de dous horas a alumna/o enviara por medio de wasat foto
de cada unha das follas que necesito para a resposta o desenrolo dos exercicios enviados. Esa proba tendra un peso do 70% e o outro 30%
sacaraselle de todos os datos que dispone o profesor sobre o seguimento das avaliación hata que concibiuse a perda de avaliación( medias,
probas, exercicios feitos, libretas vistas)
10.4) Legalidad
Aqueles aspectos dos recursos de avaliación na que administracion lexislaxe noutro senso, quedarán de supeto suspendidos, e o peso do recurso
repartirase proporcionalmente entre os demais; o realizarase todo, seguindo punto por punto o indicado pola administración competente que dicto
a norma , e comunicaraselle aos alumnos de xeito sinselo.
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