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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora listaxes de unidades de obra, analizando proxectos de construción, e organiza a información obtida en capítulos.

RA2 - Confecciona cadros de prezos de unidades de obra, e selecciona recursos e rendementos.

RA3 - Realiza medicións de unidades de obra aplicando criterios e calculando cantidades, e reflicte o seu resultado en documentos normalizados.

RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, tendo en conta a relación entre a medición de unidades de obra e o prezo correspondente.

RA5 - Realiza controis de custos elaborando estudos comparativos de ofertas, certificacións e documentación técnica.

RA6 - Confecciona medicións, orzamentos e procesos de control de custos empregando ferramentas informáticas específicas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Realizouse unha análise xeral da documentación do proxecto.

CA1.2 Identificáronse os capítulos do proxecto segundo os planos e a memoria.

CA1.3 Realizouse a listaxe de capítulos cunha secuencia lóxica.

CA1.4 Definiuse completamente e con claridade cada unidade de obra tendo en conta os materiais, o proceso construtivo, e os criterios e as normas de
medición axeitados.

CA1.5 Identificáronse as unidades de obra ou partidas alzadas que constitúen os capítulos do proxecto.

CA1.6 Ordenáronse as unidades de obra, seguindo a orde de execución dos traballos.

CA1.7 Relacionáronse as cantidades de cada unidade de obra ou partidas alzadas que se vaian empregar no proxecto.

CA1.8 Utilizáronse bases de datos normalizadas para a obtención das unidades de obra ou partidas alzadas.

CA2.3 Obtivéronse os prezos dos materiais empregados nas unidades de obra.

CA2.5 Obtivéronse os custos horarios de uso da maquinaria.

CA2.6 Calculáronse os custos directos.

CA2.7 Calculáronse os custos indirectos.

CA2.8 Calculouse o prezo descomposto e o unitario da unidade de obra combinado adecuadamente os custos directos e indirectos.

CA2.9 Calculouse o prezo das partidas alzadas.

CA3.1 Establecéronse os criterios de medición de xeito inequívoco.

CA3.2 Axustáronse os criterios de medición ás unidades de obra medidas.

CA3.6 Realizáronse os cálculos necesarios para determinar as cantidades parciais e totais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Reflectíronse as medicións realizadas no documento seleccionado coa precisión adecuada ao destino final destas.

CA4.1 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.

CA4.2 Establecéronse os capítulos en que se vaia dividir o orzamento cunha secuencia lóxica.

CA4.3 Enumerouse correctamente a listaxe de capítulos.

CA4.4 Describíronse as unidades de obra con claridade.

CA4.5 Ordenáronse as unidades de obra seguindo unha orde de execución dos traballos.

CA5.1 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de codificación establecido.

CA5.4 Determinouse o alcance económico dos lotes formulados.

CA5.10 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas, cunha valoración económica do seu alcance.

CA5.11 Elaboráronse e procesáronse as follas de custos que reflictan os estados de contratación, cambios e certificación.

CA6.1 Definíronse os datos xerais da obra que se vaia orzar.

CA6.2 Importáronse as bases de datos que conteñan os prezos das unidades de obra.

CA6.3 Seleccionáronse os capítulos e ordenáronse por orde cronolóxica.

CA6.4 Seleccionáronse as unidades de obra e incluíronse nos capítulos correspondentes.

CA6.5 Detalláronse as unidades de obra a través da súa designación.

CA6.6 Realizáronse as medicións das unidades de obra seguindo unha orde, e localizáronse para facilitar a súa lectura e evitar omisións.

CA6.7 Obtivéronse os prezos unitarios correspondentes a cada unidade de obra.

CA6.8 Aplicouse o prezo unitario correspondente a cada unha das cantidades medidas.

CA6.9 Realizouse o orzamento de execución material.

CA6.10 Obtívose o orzamento de contrata.

CA6.11 Completouse o proceso de control de custos.

CA6.12 Redactouse o anexo de xustificación de prezos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora listaxes de unidades de obra, analizando proxectos de construción, e organiza a información obtida en capítulos.

RA2 - Confecciona cadros de prezos de unidades de obra, e selecciona recursos e rendementos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Realiza medicións de unidades de obra aplicando criterios e calculando cantidades, e reflicte o seu resultado en documentos normalizados.

RA4 - Elabora orzamentos de traballos de construción, tendo en conta a relación entre a medición de unidades de obra e o prezo correspondente.

RA5 - Realiza controis de custos elaborando estudos comparativos de ofertas, certificacións e documentación técnica.

RA6 - Confecciona medicións, orzamentos e procesos de control de custos empregando ferramentas informáticas específicas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse os capítulos do proxecto segundo os planos e a memoria.

CA1.4 Definiuse completamente e con claridade cada unidade de obra tendo en conta os materiais, o proceso construtivo, e os criterios e as normas de
medición axeitados.

CA1.5 Identificáronse as unidades de obra ou partidas alzadas que constitúen os capítulos do proxecto.

CA1.6 Ordenáronse as unidades de obra, seguindo a orde de execución dos traballos.

CA1.7 Relacionáronse as cantidades de cada unidade de obra ou partidas alzadas que se vaian empregar no proxecto.

CA1.8 Utilizáronse bases de datos normalizadas para a obtención das unidades de obra ou partidas alzadas.

CA2.1 Realizouse o cálculo dos rendementos do persoal.

CA2.2 Realizouse o cálculo dos rendementos da maquinaria empregada.

CA2.3 Obtivéronse os prezos dos materiais empregados nas unidades de obra.

CA2.4 Obtivéronse as táboas salariais que determinan os custos de persoal.

CA2.5 Obtivéronse os custos horarios de uso da maquinaria.

CA2.6 Calculáronse os custos directos.

CA2.7 Calculáronse os custos indirectos.

CA2.8 Calculouse o prezo descomposto e o unitario da unidade de obra combinado adecuadamente os custos directos e indirectos.

CA2.9 Calculouse o prezo das partidas alzadas.

CA2.10 Elaboráronse os cadros de prezos

CA3.1 Establecéronse os criterios de medición de xeito inequívoco.

CA3.2 Axustáronse os criterios de medición ás unidades de obra medidas.

CA3.3 Seleccionouse a documentación gráfica relacionada coas medicións que se pretenda realizar.

CA3.4 Empregáronse os aparellos de medida, os utensilios e os medios necesarios.

CA3.5 Medíronse os elementos identificados que interveñen na medición utilizando a escala especificada nos planos e tendo en conta os criterios de
medición establecidos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Realizáronse os cálculos necesarios para determinar as cantidades parciais e totais.

CA3.7 Reflectíronse as medicións realizadas no documento seleccionado coa precisión adecuada ao destino final destas.

CA3.8 Comprobouse que a unidade de medida especificada coincida coa establecida nos criterios de medición e/ou coa redacción da unidade de obra
correspondente.

CA4.1 Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.

CA4.2 Establecéronse os capítulos en que se vaia dividir o orzamento cunha secuencia lóxica.

CA4.3 Enumerouse correctamente a listaxe de capítulos.

CA4.4 Describíronse as unidades de obra con claridade.

CA4.5 Ordenáronse as unidades de obra seguindo unha orde de execución dos traballos.

CA4.6 Obtivéronse as medicións das unidades de obra dos capítulos.

CA4.7 Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos.

CA4.8 Combinouse a medición e o prezo unitario para cada unidade de obra incluída na súa partida correspondente.

CA4.9 Realizouse o orzamento por cada capítulo.

CA4.10 Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais.

CA4.11 Aplicáronse os impostos vixentes.

CA4.12 Redactouse o anexo de xustificación de prezos.

CA5.1 Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de codificación establecido.

CA5.2 Xerouse un orzamento de partida (estimación inicial de custos).

CA5.3 Distribuíronse en lotes as unidades do orzamento.

CA5.4 Determinouse o alcance económico dos lotes formulados.

CA5.5 Preparouse a documentación destinada aos subministradores, ao contratista e aos subcontratistas para a petición de ofertas (concurso).

CA5.6 Comprobouse que a información subministrada polos provedores sexa homoxénea, que non conteña erros nin omisións, e que permita a
comparación das ofertas.

CA5.7 Avaliáronse as ofertas recibidas realizando estudos comparativos.

CA5.8 Redactáronse as certificacións para a súa emisión e a súa facturación, axustando as relacións valoradas ás medicións aprobadas polo responsable
do proxecto e ás cláusulas establecidas.

CA5.9 Realizouse o seguimento e a actualización dos custos derivados dos cambios do proxecto axustados ás cláusulas do contrato.

CA5.10 Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas, cunha valoración económica do seu alcance.

CA5.11 Elaboráronse e procesáronse as follas de custos que reflictan os estados de contratación, cambios e certificación.

CA5.12 Emitíronse os informes periódicos do estado de custos do proxecto total.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Definíronse os datos xerais da obra que se vaia orzar.

CA6.2 Importáronse as bases de datos que conteñan os prezos das unidades de obra.

CA6.3 Seleccionáronse os capítulos e ordenáronse por orde cronolóxica.

CA6.4 Seleccionáronse as unidades de obra e incluíronse nos capítulos correspondentes.

CA6.5 Detalláronse as unidades de obra a través da súa designación.

CA6.6 Realizáronse as medicións das unidades de obra seguindo unha orde, e localizáronse para facilitar a súa lectura e evitar omisións.

CA6.7 Obtivéronse os prezos unitarios correspondentes a cada unidade de obra.

CA6.8 Aplicouse o prezo unitario correspondente a cada unha das cantidades medidas.

CA6.9 Realizouse o orzamento de execución material.

CA6.10 Obtívose o orzamento de contrata.

CA6.11 Completouse o proceso de control de custos.

CA6.12 Redactouse o anexo de xustificación de prezos.

De acordo co Decreto 188/2011, do 15 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título

de técnico superior en

proxectos de edificación, os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva no módulo serán os do currículo oficial, cuxa relación se achega a

título informativo a continuación:

. RA1. Elabora listaxes de unidades de obra, analizando proxectos de construción, e organiza

a información obtida en capítulos.

- CA1.1. Realizouse unha análise xeral da documentación do proxecto.

- CA1.2. Identificáronse os capítulos do proxecto segundo os planos e a memoria.

- CA1.3. Realizouse a listaxe de capítulos cunha secuencia lóxica.

- CA1.4. Definiuse completamente e con claridade cada unidade de obra tendo en

conta os materiais, o proceso construtivo, e os criterios e as normas de medición

axeitados.

- CA1.5. Identificáronse as unidades de obra ou partidas alzadas que constitúen os capítulos

do proxecto.

- CA1.6. Ordenáronse as unidades de obra, seguindo a orde de execución dos traballos.

- CA1.7. Relacionáronse as cantidades de cada unidade de obra ou partidas alzadas

que se vaian empregar no proxecto.

- CA1.8. Utilizáronse bases de datos normalizadas para a obtención das unidades de

obra ou partidas alzadas.

. RA2. Confecciona cadros de prezos de unidades de obra, e selecciona recursos e rendementos.

- CA2.1. Realizouse o cálculo dos rendementos do persoal.

-CA2.2. Realizouse o cálculo dos rendementos da maquinaria empregada.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- CA2.3. Obtivéronse os prezos dos materiais empregados nas unidades de obra.

- CA2.4. Obtivéronse as táboas salariais que determinan os custos de persoal.

- CA2.5. Obtivéronse os custos horarios de uso da maquinaria.

- CA2.6. Calculáronse os custos directos.

- CA2.7. Calculáronse os custos indirectos.

- CA2.8. Calculouse o prezo descomposto e o unitario da unidade de obra combinado

adecuadamente os custos directos e indirectos.

- CA2.9. Calculouse o prezo das partidas alzadas.

- CA2.10. Elaboráronse os cadros de prezos

. RA3. Realiza medicións de unidades de obra aplicando criterios e calculando cantidades,

e reflicte o seu resultado en documentos normalizados.

- CA3.1. Establecéronse os criterios de medición de xeito inequívoco.

- CA3.2. Axustáronse os criterios de medición ás unidades de obra medidas.

- CA3.3. Seleccionouse a documentación gráfica relacionada coas medicións que se

pretenda realizar.

- CA3.4. Empregáronse os aparellos de medida, os utensilios e os medios necesarios.

- CA3.5. Medíronse os elementos identificados que interveñen na medición utilizando

a escala especificada nos planos e tendo en conta os criterios de medición establecidos.

- CA3.6. Realizáronse os cálculos necesarios para determinar as cantidades parciais e

totais.

- CA3.7. Reflectíronse as medicións realizadas no documento seleccionado coa precisión

adecuada ao destino final destas.

- CA3.8. Comprobouse que a unidade de medida especificada coincida coa establecida

nos criterios de medición e/ou coa redacción da unidade de obra correspondente.

. RA4. Elabora orzamentos de traballos de construción, tendo en conta a relación entre a

medición de unidades de obra e o prezo correspondente.

- CA4.1. Definiuse o tipo de orzamento que cumpra elaborar.

- CA4.2. Establecéronse os capítulos en que se vaia dividir o orzamento cunha secuencia

lóxica.

- CA4.3. Enumerouse correctamente a listaxe de capítulos.

- CA4.4. Describíronse as unidades de obra con claridade.

- CA4.5. Ordenáronse as unidades de obra seguindo unha orde de execución dos traballos.

- CA4.6. Obtivéronse as medicións das unidades de obra dos capítulos.

- CA4.7. Obtivéronse os prezos unitarios das unidades de obra dos capítulos.

- CA4.8. Combinouse a medición e o prezo unitario para cada unidade de obra incluí-

da na súa partida correspondente.

- CA4.9. Realizouse o orzamento por cada capítulo.

- CA4.10. Realizouse o orzamento total considerando os gastos xerais.

- CA4.11. Aplicáronse os impostos vixentes.

- CA4.12. Redactouse o anexo de xustificación de prezos.

. RA5. Realiza controis de custos elaborando estudos comparativos de ofertas, certificacións

e documentación técnica.

- CA5.1. Completouse a información de capítulos e partidas aplicando o sistema de

codificación establecido.

- CA5.2. Xerouse un orzamento de partida (estimación inicial de custos).
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- CA5.3. Distribuíronse en lotes as unidades do orzamento.

- CA5.4. Determinouse o alcance económico dos lotes formulados.

- CA5.5. Preparouse a documentación destinada aos subministradores, ao contratista e

aos subcontratistas para a petición de ofertas (concurso).

- CA5.6. Comprobouse que a información subministrada polos provedores sexa homoxénea,

que non conteña erros nin omisións, e que permita a comparación das

ofertas.

- CA5.7. Avaliáronse as ofertas recibidas realizando estudos comparativos.

- CA5.8. Redactáronse as certificacións para a súa emisión e a súa facturación, axustando

as relacións valoradas ás medicións aprobadas polo responsable do proxecto e

ás cláusulas establecidas.

- CA5.9. Realizouse o seguimento e a actualización dos custos derivados dos cambios

do proxecto axustados ás cláusulas do contrato.

- CA5.10. Xustificáronse as propostas de cambio elaboradas, cunha valoración económica

do seu alcance.

- CA5.11. Elaboráronse e procesáronse as follas de custos que reflictan os estados de

contratación, cambios e certificación.

- CA5.12. Emitíronse os informes periódicos do estado de custos do proxecto total.

. RA6. Confecciona medicións, orzamentos e procesos de control de custos empregando

ferramentas informáticas específicas.

- CA6.1. Definíronse os datos xerais da obra que se vaia orzar.

- CA6.2. Importáronse as bases de datos que conteñan os prezos das unidades de obra.

- CA6.3. Seleccionáronse os capítulos e ordenáronse por orde cronolóxica.

- CA6.4. Seleccionáronse as unidades de obra e incluíronse nos capítulos correspondentes.

- CA6.5. Detalláronse as unidades de obra a través da súa designación.

- CA6.6. Realizáronse as medicións das unidades de obra seguindo unha orde, e localizáronse

para facilitar a súa lectura e evitar omisións.

- CA6.7. Obtivéronse os prezos unitarios correspondentes a cada unidade de obra.

- CA6.8. Aplicouse o prezo unitario correspondente a cada unha das cantidades medidas.

- CA6.9. Realizouse o orzamento de execución material.

- CA6.10. Obtívose o orzamento de contrata.

- CA6.11. Completouse o proceso de control de custos.

- CA6.12. Redactouse o anexo de xustificación de prezos.

E os contidos básico asociados a eles:

BC1. Unidades de obra e análise de proxectos de construción

- Documentos dun proxecto: relación entre eles.

- Descrición da estrutura do proxecto e a súa distribución en capítulos de obra de natureza

diferente.

- Definición de unidades de obra e partidas alzadas, así como das súas unidades de medición

correspondentes.

- Consideración das fontes documentais ou bases de datos en que se especifican as unidades

de obra.

- Análise de proxectos de construción.
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- Organización da información. Elaboración de listaxes de capítulos. Redacción de unidades

de obra.

BC2. Confección de prezos de unidades de obra

- Definición dos tipos de prezos.

- Cadro de prezos de materiais, de prezos de xornais e transporte, e de prezos de unidades

de obra.

- Prezo descomposto.

- Estrutura de custos: custos directos (man de obra, materiais e maquinaria), complementarios

e indirectos (man de obra, medios auxiliares, instalacións e construcións a pé de

obra, e persoal técnico e administrativo).

- Repercusión dos custos directos e indirectos na valoración das unidades de obra.

- Modos de confección de cadro de prezos. Criterios para a redacción de partidas alzadas.

BC3. Medición de unidades de obra

- Definición de medición de obras.

- Proceso de medición: medición en obra e sobre plano.

- Criterios de medición: normativa aplicable.

- Unidades de medida: precisión requirida.

- Medición por partida alzada.

- Procedementos de cálculo das medicións.

- Formatos para a elaboración das medicións: aplicación.

- Follas de cálculo: aplicación.

BC4. Elaboración de orzamentos de traballos de construción

- Definición de orzamentos.

- Tipoloxía de orzamentos: de execución material, de execución por contrato, de licitación

e de adxudicación. Descrición e criterios de elaboración.

- "Anexo de xustificación de prezos": descrición e criterios de elaboración.

- Descomposición de orzamentos por capítulos.

-Orzamento total: incorporación de gastos xerais e impostos.

BC5. Control de custos en construción

- Estimación de custos: subministradores, subcontratacións, ofertas e concursos. Agrupación

dos materiais necesarios en lotes de contratación. Documentación para a contratación.

- Prego de prescricións técnicas de materiais.

- Procedementos para a avaliación de ofertas.

- Certificacións: definición, tipos e características.

- Documentación para a actualización de custos.

- Documentación para o control de custos: estados de contratación, cambios e certificacións.

- Análise de custos. Elaboración de informes periódicos.

BC6. Realización de medicións, orzamentos e procesos de control de custos

- Procesos automatizados para a elaboración de orzamentos.

- Ferramentas informáticas de propósito xeral (follas de cálculo e bases de datos) e aplicacións

específicas para a construción. Instalación dos programas. Obtención e incorporación

de bases de prezos.

- Documentación relativa aos traballos de elaboración de orzamentos.

- Determinación de capítulos do orzamento. Selección das unidades de obra. Incorporación

das medicións. Carga coa interface gráfica.
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- Confección do documento final do orzamento.

- Parámetros para a xeración da documentación de control de custos.

- Integración entre programas de deseño, medicións e estimación de custos.

A cualificación do módulo será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10, para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou

superior a 5.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba teórica que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículum do módulo. Esta proba será eliminatoria: aquel

alumnado que non obteña unha nota mínima de 5 puntos, non superará a esta primeira parte e non poderá realizar a segunda parte.

Esta primeira proba celebrarase nun único día.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo azul, calculadora, regla, escalímetro.

Se é necesario, equipo informático con programas informáticos instalados existente na aula donde se realizará o exame.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A  segunda parte da proba, consistirá na resolución de un ou varios supostos prácticos da materia.

Esta segunda proba poderá durar máis dun día.

A cualificación final do módulo será a media das dúas partes da proba e estará comprendida entre 0 e 10.00 puntos.Para superar a materia, será

preciso acadar unha nota mínima de 5.00 puntos na media das notas obtidas en ambas probas.

A nota mínima para aplicar a media será de 5.00 puntos en calquera das dúas probas. Non poderán compensarse na fórmula

cualificacións inferiores a 5.00 puntos.

Instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento:

Bolígrafo azul, calculadora, regla, escalímetro.

Se é necesario, equipo informático con programas informáticos instalados existente na aula donde se realizará o exame.
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