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1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP COROSO RIBEIRA 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional Código do 

ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

TMV TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 

CSTMV01 AUTOMOCIÓN SUPERIOR ORDINADO 

COVID-19 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0296 ESTRUTURAS DO VEHÍCULO 2º 6 123 123 

      

      

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración D. CARLOS A. SALVADO FERNÁNDEZ 

Impartición D. CARLOS A. SALVADO FERNÁNDEZ 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Criterios de avaliación Mínimos Peso 

CA1.1 - Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil. SI 9% 

  CA1.2 - Describíronse os procesos de laminación da chapa utilizada na construción de carrozarías. SI 9% 

  CA1.3 - Relacionáronse as propiedades dos materiais metálicos máis utilizados na industria do auto-
móbil cos tratamentos térmicos e termoquímicos: temperamento, revenimento, cementación, nitruración, 
etc. 

SI 9% 

  CA1.4 - Explicáronse as características e as propiedades dos aceiros de alto límite elástico, en relación 
co seu uso no automóbil. 

SI 9% 

  CA1.5 - Explicáronse as características e as propiedades do aluminio, así como os sistemas de unión, 
en relación co seu uso no automóbil. 

SI 9% 

  CA1.6 - Explicáronse os novos materiais empregados na fabricación de carrozarías: aluminio, materiais 
activos, etc. 

SI 9% 

  CA1.7 - Explicáronse novas técnicas de fabricación: tailored-blank, hidroconformación, etc. SI 9% 

  CA1.8 - Explicáronse as características aerodinámicas dunha carrozaría. SI 9% 

  CA1.9 - Describíronse os tipos de carrozaría segundo a súa constitución. SI 9% 

  CA1.10 - Identificáronse as pezas da estrutura dun vehículo en relación coa documentación técnica. SI 9% 

  CA1.12 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. SI 10% 

    CA3.1 - Inspeccionouse visualmente un vehículo danado seguindo un protocolo de actuación. SI 8% 

  CA3.2 - Utilizouse o compás de varas para verificar as medidas da estrutura da carrozaría, en relación 
coa documentación técnica. SI 8% 

  CA3.3 - Identificáronse os elementos dunha bancada universal e doutra de control positivo, en relación 
coa súa función. SI 8% 

  CA3.4 - Describíronse os sistemas de medición: sistemas informatizados, galgas de nivel, etc. SI 8% 

  CA3.5 - Seleccionouse a documentación técnica correspondente. SI 8% 

  CA3.6 - Interpretáronse as fichas de medición de diferentes tipos de bancada ou equipamentos de 
medición. SI 8% 

  CA3.7 - Calibrouse e axustouse o equipamento de medición. SI 8% 

  CA3.8 - Colocouse o equipamento de medición segundo a deformación que haxa que medir. SI 10% 

  CA3.9 - Identificáronse os puntos de referencia para medir as cotas segundo as fichas técnicas. SI 8% 

  CA3.10 - Comparáronse os valores obtidos cos dados na ficha técnica, e determináronse as desvia-
cións sufridas na carrozaría, no bastidor ou na cabina. SI 8% 

  CA3.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. SI 8% 

  CA3.12 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. SI 5% 

  CA3.13 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e 
protección ambiental nas operacións realizadas. SI 5% 

 

CA5.1 - Interpretouse a documentación técnica e elixíronse os útiles de colocación e ancoraxe da carroza-
ría. 

SI 10% 
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  CA5.2 - Colocouse a carrozaría sobre a bancada cos útiles adecuados. SI 15% 

  CA5.3 - Ancorouse a carrozaría, o bastidor ou a cabina nos puntos determinados. SI 15% 

  CA5.4 - Verificáronse os puntos danados e a súa desviación. SI 10% 

  CA5.5 - Determináronse as direccións dos tiros e contratiros en función da etapa do proceso de estira-
mento. 

SI 10% 

  CA5.6 - Seleccionáronse e colocáronse os útiles e os equipamentos de tiros e contratiros en función da 
magnitude do esforzo. 

SI 10% 

  CA5.7 - Efectuáronse tiros e contratiros na estrutura ata conseguir recuperar as cotas orixinais. SI 10% 

  CA5.8 - Controlouse a evolución do estiramento para que non produza outras deformacións, e aliviáronse 
tensións na chapa. 

SI 10% 

  CA5.10 - Realizáronse substitucións parciais e totais de pezas estruturais. SI 10% 

 CA4.1 - Determináronse as pezas que se vaian reparar e substituír. SI 10% 

  CA4.2 - Determinouse o custo das pezas que cumpra substituír, mediante a consulta de tarifas de fabrican-
tes. 

SI 10% 

  CA4.3 - Determinouse o grao do dano en pezas deformadas. SI 10% 

  CA4.4 - Calculáronse os tempos de man de obra en substitución e en reparación de pezas, mediante a con-
sulta de manuais de taller e baremos. 

SI 10% 

  CA4.5 - Asignáronse prezos á hora de reparación en carrozaría, para calcular o custo total do orzamento. SI 10% 

  CA4.6 - Orzouse un sinistro utilizando programas informáticos. SI 10% 

  CA4.7 - Describíronse as técnicas de taxación: fototaxación, videoconferencia, etc. SI 10% 

  CA4.8 - Describíronse as características máis comúns dos seguros de vehículos. SI 10% 

  CA4.9 - Explicáronse os principios da investigación de accidentes de tráfico. SI 10% 

  CA4.10 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. SI 10% 
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2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Procedementos: 

Empregaranse preferentemente a recompilación de materiais sobre tarefas previamente asignadas. 

Instrumentos: 

A tarefa realizada. 

3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua e 
Proba libre 

Estarase ao disposto polas autoridades segundo a evolución do estado de restrición da mobilidade. 

De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá ter un correo de gmail para a realización da proba (exame tipo test). Os criterios de 
corrección estarán ao disposto no presente documento. 

De pasar a primeira parte da proba poderá acceder á segunda parte, que de non poder realizarse de xeito presencial deberá realizar un traballo 
substitutivo, baseado nas probas de taller deseñadas. 

En tanto aos criterios de avaliación estarase ao indicado no apartado 2.1. Criterios de cualificación. Para a parte práctica ou de ser presencial 
respectarase o disposto no presente documento. Neste caso non será válido o explicitado sobre a avaliación continua. 

Para este alumnos non hai restricións no alcance do temario. 

A tarefa debe ser valorada polo profesor de 0 a 10, pero hai que ter en conta que pode estar formada por dúas ou máis actividades, que ambas teñen o mesmo 
valor. Noutras palabras, cada unha das actividades debería valorarse de 0 a 10 puntos, de xeito que a media sexa a suma das marcas entre o número de activida-
des, de xeito que o resultado da avaliación da puntuación máxima sexa de 10. 

 

1 A cualificación. Valorarase sobre uns principios como son: 

– Capacidade de síntese das solucións así como o alcance das mesmas. 

– Grao de coherencia co tema tratado e temas propostos. 

– Organización no desenvolvemento das respostas. 

– Redacción clara e comprensiva indicando o teu grao de aprendizaxe e respectando os formatos para cada un dos resultados esperados. 

– Posible conclusión da actividade, á que chegues finalmente, coma consecuencia da súa correcta realización, como formación dunha opinión propia. 

 

2 A cualificación de cada actividade realizarase da seguinte maneira: 

– Si se entende que está totalmente completa cualificarase con 10 puntos. 

– Si se entende que falta algunha cuestión que represente o redor do vinte por cento cualificarase con 6 a 8 puntos. 

– Si se entende que faltan contidos que representen a metade dos solicitados, cualificarase con 2 a 5 puntos, a criterio do profesor, segundo a importancia do que 
se deixase de reflectir. 

– Cualificarase cun 1 punto cando se entenda que o expresado, é moi inexacto con relación ao solicitado, ou cando non se encha o apartado correspondente á 
actividade. 

- Respectaranse as datas de entrega das tarefas, restarase 1 punto se se entrega con retraso. 

- Respectarase a designación para a entrega das tarefas, restarase 1 punto se non se nomean correctamente. 

– Coma valoración adicional tamén débese valorar en certa maneira a orixinalidade no desenvolvemento do traballo, así como si se acompaña de exemplos que 
axuden a deducir o grao de aplicación do alumno. 

- Admitirase o emprego de fotografías, imáxenes e gráficos, que faciliten a realización da tarefa sempre que teñan relación co desenvolvemento da tarefa. 

 

Inadmisibilidade do traballo. 

– Non será tidas en consideración aquelas preguntas que sexan un copia e pega de calquera medio empregado para o seu estudo. O alumno estudará, comprende-
rá e elaborará unha resposta propia. 

– Non se admiten preguntas cuestións e/ou problemas en branco. 

 

Dado que é avaliación continua, partirase das cualificacións do segundo trimestre e ampliaranse no apartado de traballos realizados para recalculala nota media 
sempre e cando non se minore a nota do segundo trimestre. Este apartado non é de aplicación para a proba de avaliación extraordinaria. 
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Os contidos mínimos esixibles están baseados nos criterios de avaliación válidos para esta proba, segundo se explícita na presente programación. 

- Identificáronse os tipos de carrozarías empregadas nos vehículos. Autoportante, monocasco, plataforma chasis independente, tanto en imaxes e 
catálogos coma nas estruturas físicas presentes no taller. 

- Nomeáronse as pezas máis comúns dun vehículo: Camión, coche, moto, aos efectos da súa identificación para elaborar un orzamento e/ou 
informe de reparación. 

- Identificáronse os pictogramas e a simboloxía empregada polos fabricantes de vehículos, para ser empregada ou interpretada en diferentes 
procesos de reparación. 

- Identificáronse os elementos intervintes na seguridade pasiva das carrozarías, sinalando e /ou marcando fisicamente a súa localización no vehícu-
lo. 

- Determináronse os procesos da evolución dunha carrozaría perante un impacto, indicando cales son as zonas de deformación e secuenciación 
dos danos e deformacións, segundo a tipoloxía do impacto: frontal, traseiro, lateral e envorcamento, con identificación dos danos seguros e previsi-
bles en función da gravidade do dano. 

Resolvéronse problemas sinxelos de análise vectorial, sistemas de forzas, e descomposición de forzas en relación co traballo sobre a bancada. 
Cálculo de momentos e esforzos resultantes. 

- Describiuse o funcionamento dos utillaxes e equipos de diagnose na reparación con bancadas e aplicar os mesmos na verificación das cotas do 
vehículo. 

- Identificáronse os parámetros de control sobre o vehículo segundo o tipo de dano na estrutura. 

- Interpretáronse as fichas de bancada de diferentes fabricantes, así mesmo poderá converter unha ficha dun fabricante en cotas manexables no 
seu sistema de medición. 

- Identificáronse e nomeáronse os elementos que conforman unha bancada de tipo universal. 

- Determinouse o grao de dano nas pezas deformadas e establecer se compre a súa reparación ou substitución, ben por observación directa do 
dano, foto, esquema ou informe. 

- Caracterizáronse as pólizas de seguros do automóbil. Convenios CIDE, CICOS, ASCIDE, coberturas da póliza, modalidades de contratación, 
penalizacións, reticencia, agravamento do risco. 

- Calculouse a velocidade dun vehículo en función da huella da calzada, segundo os criterios dados para o seu cálculo. 

- Calculouse a velocidade de envorcamento nunha curva, segundo o suposto proposto. 

- Determinouse se se levaban as luces acendidas ou non en función dos vestixios atopados nas lámpadas. 

- Determinouse a traxectoria/manobra dun vehículo segundo as huellas das rodas na estrada, segundo un informe con fotografías. 

- Identificáronse as características dos produtos de acabamento na reparación de estruturas. Selado, antioxidantes, protectores e antivibratorios, 
para o seu emprego nunha reparación. 

- Establecéronse  os procesos para a legalización/execución dunha reforma de importancia. Definicións, tipos, documentación asociada a elas, 
organismos implicados con base no manual de reformas de importancia do Ministerio de Industria. 

- Indicáronse os pasos para executar unha determinada reforma de importancia para informar ao seu cliente. 

- Executouse o procedemento de inspección dun vehículo para prediagnosticar os danos, seguindo os procedementos preceptivos para determinar 
se ten que ir á bancada ou non. 

- Localizáronse e identificáronse nunha carrozaría as zonas de deformación programada, e zonas de reforzo. 

- Empregáronse as ferramentas de diagnose e medición necesarias segundo a deformación a medir e/ou comprobar. 

- Manexouse a documentación técnica dos fabricantes dos vehículos e da bancada, segundo a etapa do proceso a executar. 

- Colocáronse os utillaxes precisos para a medición, ancoraxe e recuperación das cotas do vehículo. 

- Verificouse a recuperación das cotas e deformacións que se produzan na recuperación, segundo a documentación técnica a empregar. 

 

Para elo o alumnado ha superar unha proba escrita e unha proba práctica. 

A proba escrita: Cuestións e resolución de problemas (poderá realizarse de xeito presencial ou a distancia, para elo o alumnado terá que ter unha 
conta de gmail) 

A proba superarase cunha nota de 5 puntos, calquera cualificación inferior aos 5 puntos non permitirá asistir á proba práctica de taller. 

A proba será de tipo test onde se elixirá unha ou varias da/s posible/s solución/s. 

As preguntas non contestadas non puntúan negativamente, valoraranse con cero puntos.  

As preguntas mal respostadas reducirán a nota obtida a razón de 0,25 puntos cada catro preguntas. 

Inadmisibilidade da proba 

Non se admite máis dun 5 % de preguntas non contestadas para superar a proba. 

 

A primeira parte da proba consistirá nunha relación de preguntas tipo test. Soamente haberá unha resposta válida por pregunta. As preguntas 
poderán referirse a esquemas, problemas, exercizos, imaxes, cuestións teóricas, e calquera outra dentro dos contidos mínimos explicitados na 
presente programación. 

 

Esta proba ten carácter eliminatorio, se non se supera non se poderá realizar a parte práctica no taller/traballo equivalente. 

 

A proba práctica, poderá ser no taller ou nun traballo a desenvolver a distancia en 5 horas, dependendo das restricións de mobilidade.  

 

Consistirá na resolución de dous exercizos prácticos a realizar no taller, sobre calquera aspecto dos citados na relación de contidos mínimos. Para 
elo cubriranse un formulario para cada exercizo dos propostos. 

As probas realizaranse puntuando, para cada exercizo: 

- Tempo empregado:                     0 - 2 

- Documentación empregada:       0 - 2 

- Seguridade:                                 0 - 2 

- Procedementos empregados:     0 - 2  

- Elección de utillaxes:                    0 - 2 



  

 

Páxina 8 de 8 

 

CIFP Coroso 
Avenida da Coruña, 174C Ribeira  
A Coruña CP 15960 
Tfno.  981870361, Fax 981870362 

cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/iescoroso/ 

 

Inadmisibilidade da proba: 

Non se admitirán probas prácticas en branco/non realizadas para superar esta parte da proba. 

 

A nota mínima aprobatoria será dun 5 entre os dous exercizos, para o que terá que superarse a primeira parte cun mínimo de 5. 

 

No caso de ter que faceren un traballo substitutivo, este estará baseado na resolución dun suposto práctico, onde sobre a base dunha ou varias 
imáxenes o alumnado terá que explicar tecnicamente o desenvolvemento de dita reparación, de xeito secuenciado en segundo o modelo de traba-
llo que se lle entregará.  

Puntuarase de 0 a 10, cada una das probas. 

Cada apartado da proba práctica valorarase segundo o grao de execución do exercizo. 

Os criterios de cualificación recóllense no apartado 2.1. do presente documento. 

Inadmisibilidade da proba: 

Non se admitirán probas prácticas en branco/non realizadas para superar esta parte da proba. 

 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos e aprendizaxes anteriores  

Metodoloxía 

O docente deseña actividades a desenvolver polo alumnado en base a supostos e estes deber realizar as tarefas.  

Os problemas de conectividade foron resoltos polo alumnado 

 

Actividades 

- Resolución dun proceso de reparación completo. 

- Resolución de supostos para cálculo de orzamentos de baremo, peritacións e taxacións. 

 

3º Avaliación 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 

- Emprego da plataforma Drive para distribución da documentación. 

- Equipos informáticos, conexión internet, e outros. 

- Soporte con medios audiovisuais baixados de internet. 

- Apuntes do docente. 

- Páxinas web. 

- Guías de reparación do automóbil. 

 

 

 

 

 

 


