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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONATAMINACION OTTO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 - Determina as caracterís-
ticas de funcionamento dos sis-
temas de alimentación e anti-
contaminación dos motores de 
ciclo Otto, e analiza os seus pa-
rámetros de construción e a 
funcionalidade dos seus ele-
mentos. 

▪ CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamen-
to no vehículo. 

▪ CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de alimentación, sobrealimentación e anticonta-
minación dos motores de ciclo Otto. 

▪ CA1.3 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas. 

▪ CA1.4 Describíronse os graos de riqueza da mestura e a súa repercusión nas emisións, no par e na potencia. 

▪ CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros. 

▪ CA1.6 Describíronse os posibles métodos de detección de funcionamentos anómalos. 

▪ CA1.7 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas de alimentación e a súa interacción. 

▪ CA1.8 Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións. 

▪ CA1.9 Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das 
normas anticontaminación. 

▪ CA1.10 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector. 

▪ CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA1.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

Si Si ▪ Realizar Curso de Sensores de Inyeccion-
Electude ao 100% para correxir o seguinte 
cuestionario 

o Cuestionarios de Sensores de Inyec-
ción Electude avaliado en % 

▪ Realizar curso de Inyección de gasolina-
Electude ao 100% para correxir 

o Cuestionarios de Inyección de gasoli-
na-Electude avaliado en % 

▪ Realizar Curso de Inyección directa de 
gasolina-Electude ao 100% para correxir 

o Cuestionarios de Inyección directa  de 
gasolina-Electude. 

▪ Realizar Curso de Anticontaminación Otto-
Electude ao 100% para correxir 

o Cuestionarios de Anticontaminación 
Otto_electude avaliado en % 

▪ 60% de la nota de la Ud4: Sistemas de 
alimentación e anticontaminación dos 
motores de ciclo Otto 
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Nº Unidade didáctica 

4 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONATAMINACION OTTO 

▪ RA2 - Diagnostica avarías dos 
sistemas de alimentación e an-
ticontaminación de motores de 
ciclo Otto, para o que interpre-
ta as indicacións ou os valores 
dos parámetros de funciona-
mento. 

▪ CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

▪ CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría. 

▪ CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibra-
xe. 

▪ CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados. 

▪ CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas 
causa-efecto, en casos necesarios. 

▪ CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

▪ CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control (osciloscopio, 
equipamento de diagnose, multímetro, manómetros, etc.) cos dados en especificacións técnicas. 

▪ CA2.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

▪ CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

▪ CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA2.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

si si A través do simulador ELECTUDE, Faranse 
todos estos diagnósticos de avarías. 

▪ Avería anticontaminación1. 

▪ Avería anticontaminación2 

▪ Avería anticontaminación3 

▪ Avearía en inxección1 

▪ Avearía en inxección2 

▪ Avearía en inxección3 

▪ Avaría en alimentación1 

▪ Avaría en alimentación 2 

▪ Avaría en alimentación 3 

▪ Avaría redes de comunicación 

▪ Todos terán o mesmo peso e farase a 
media deles 

▪ 40% de la nota de la Ud4 Sistemas de 
alimentación e anticontaminación dos 
motores de ciclo Otto 
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Nº Unidade didáctica 

5 REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONTAMINACIÓN DOS MOTORES DE CICLO OTTO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 - Determina os pro-
cedementos de reparación e 
mantemento dos sistemas de 
alimentación e anticontamina-
ción dos motores de ciclo Otto 
mediante a análise das causas e 
dos efectos das avarías acha-
das. 

▪ CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

▪ CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de 
determinar os elementos que cumpra reparar ou substituír. 

▪ CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións 
técnicas. 

▪ CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre 
sistemas. 

▪ CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

▪ CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

▪ CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida. 

▪ CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

▪ CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

Si non ▪ Determinarase o próximo curso 
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Nº Unidade didáctica 

5 REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONTAMINACIÓN DOS MOTORES DE CICLO OTTO 

▪ RA4 - Realiza operacións de 
reparación e mantemento de 
avarías dos sistemas de ali-
mentación e anticontaminación 
dos motores de ciclo Otto, para 
o que interpreta técnicas de 
mantemento definidas. 

▪ CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mante-
mento. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian 

▪ utilizar. 

▪ CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a 
calidade prevista polo fabricante. 

▪ CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

▪ CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

▪ CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

▪ CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica. 

▪ CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que 
non reflictan outros erros. 

▪ CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

si non ▪ Determinarase o próximo curso 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  E ANTICONATAMINACION DIESEL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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Nº Unidade didáctica 

6 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  E ANTICONATAMINACION DIESEL 

▪ RA1 - Determina as carac-
terísticas de funcionamento 
dos sistemas de alimentación e 
anticontaminación dos motores 
diésel, e analiza os seus pa-
rámetros de construción e a 
funcionalidade dos seus ele-
mentos. 

▪ CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamen-
to no vehículo. 

▪ CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de alimentación, sobrealimentación e anticonta-
minación dos motores de ciclo diésel. 

▪ CA1.3 Describíronse os posibles métodos de detección de funcionamentos anómalos. 

▪ CA1.4 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas. 

▪ CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros. 

▪ CA1.6 Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións. 

▪ CA1.7 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas e a súa interacción. 

▪ CA1.8 Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das 
normas anticontaminación. 

▪ CA1.9 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector. 

▪ CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA1.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

si NON ▪ Determinarase o próximo curso 
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Nº Unidade didáctica 

6 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  E ANTICONATAMINACION DIESEL 

▪ RA2 - Diagnostica avarías dos 
sistemas de alimentación e an-
ticontaminación de motores 
diésel, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos 
parámetros de funcionamento. 

▪ CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

▪ CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría. 

▪ CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibra-
xe. 

▪ CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados. 

▪ CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas 
causa-efecto, en casos necesarios. 

▪ CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

▪ CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en espe-
cificacións técnicas. 

▪ CA2.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

▪ CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

▪ CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA2.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

si NON ▪ Determinarase o próximo curso 
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Nº Unidade didáctica 

7 REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONTAMINACIÓN DOS MOTORES DE CICLO 

DIESEL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 - Determina os pro-
cedementos de reparación e 
mantemento dos sistemas de 
alimentación e anticontamina-
ción dos motores diésel medi-
ante a análise das causas e dos 
efectos das avarías achadas. 

▪ CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

▪ CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de 
determinar os elementos que cumpra reparar ou substituír. 

▪ CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións 
técnicas. 

▪ CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre 
sistemas. 

▪ CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

▪ CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

▪ CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida. 

▪ CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

▪ CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza 

▪ establecidas. 

▪ CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

Si Non ▪ Determinarase o próximo curso 
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Nº Unidade didáctica 

7 REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN E ANTICONTAMINACIÓN DOS MOTORES DE CICLO 

DIESEL 

▪ RA4 - Realiza operacións de 
reparación e mantemento dos 
sistemas de alimentación e an-
ticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta 
técnicas de mantemento 
definidas. 

▪ CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemen-
to. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

▪ CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a 
calidade prevista polo fabricante. 

▪ CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

▪ CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

▪ CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

▪ CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica. 

▪ CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que 
non reflictan outros erros. 

▪ CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 
ambiental en todas as operacións realizadas. 

Si Non ▪ Determinarase o próximo curso 

 

 

 

 

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

Todos os contidos e criterios de avaliación da unidade didáctica 4 considéranse ampliación de coñecementos do xa iniciado no segundo trimestre, polo que solo servirán para subir nota e polo que nunca poderán ser considerando 
como mínimos. 

 

Para os alumnos que necesitan recuperar o primeiro e os segundo trimestre estableceranse os mesmos mínimos que os establecidos na programación ordinaria. Centrarémonos na avaliación dos criterios de avaliación dos míni-
mos esixibles, Aparecen os criterios de avaliación obxecto de avaliación como NON RISCADO, nas táboas do punto 6  

 

Criterios de avaliación: 

Nesta terceira avaliación centrémonos en desenrolar e ampliar aprendizaxes da ud 4 que era a última que estabamos desenrolando previo a declaración do estado de alarma. 

Consideramos que esta Ud é moi importante porque serve de base para desenrolar outras unidades didácticas como a 5, a 6 e a 7 

Esta ampliación de aprendizaxes realizarase a través de cursos on-line Electude. Os cursos de ELectude constan de unha parte descritiva e con animacións así como diferentes tests para que o alumnado probe os seus coñecemen-
tos. Cada Curso terá asociado un cuestionario que servirá para a cualificación. Os cursos non se avaliarán, sendo imprescindible completalos na súa totalidade en prazo, para poder facer o cuestionario de avaliación que corres-
ponde  a cada curso. Os cuestionarios de avaliación realizaranse a través da propia aplicación ou a través da formularios Google forms ou a a través da aula virtual Moodle. 

.TODOS OS CURSOS ELECTUDE ON-LINE, CUESTIONARIOS ELECTUDE ON-LINE, MODDLE, GOOGLE FORMS, ETC DEBERÁN SER REALIZAS NO PLAZO ESTABLECIDO, que será comunicado por correo electrónico. O non cumprir os 
prazos de realización supón un cero e cada parte entregada fora de prazo 

O peso de cada RA aparece nas táboas anteriores en tanto por cento sobre a Unidade didáctica 4. E esta será a nota pertencente a terceira avaliación dos alumnos que teñan aprobado 

Ao rematar realizarase: 

• a media da primeira e da segunda avaliación. 

• a media da primeira, da segunda e da terceira avaliación. 

A nota da evaluación final, que coincidirá ca nota da terceira avaliación, e será a maior das dúas anteriores. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DIAGNOSE E VERIFICACION DE DESGASTESE DOS MOTORES OTTO E DIESEL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 - Determina as 
características de fun-
cionamento dos mo-
tores de ciclo Otto e de 
ciclo diésel, e dos 
sistemas de lubricación 
e refrixeración, medi-
ante a análise dos seus 
parámetros de con-
strución e da funcional-
idade dos seus ele-
mentos. 

▪ CA1.2 Calculáronse as variables dos ciclos teóricos (presión temperatura, volume, etc.) e 

▪ determinouse a súa influencia sobre o rendemento térmico, o traballo mecánico, o par e a potencia. 

▪ CA1.3 Identificáronse e comparáronse as características construtivas dos motores Otto, diésel e rotativo en relación coa súa influencia 
sobre o aproveitamento enerxético. 

▪ CA1.4 Describíronse as características dos combustibles asociados a cada ciclo, as arquitecturas características de cámaras e os pará-
metros fisicoquímicos impostos polos combustibles/ciclos (relación de compresión, presións, temperaturas, grao de riqueza, etc.) 

▪ CA1.5 Explicouse o funcionamento dos elementos dos motores. 

▪ CA1.6 Explicáronse os procesos de desmontaxe e montaxe do motor segundo procedementos especificados. 

▪ CA1.7 Explicouse o manexo dos equipamentos de metroloxía utilizados na verificación do motor. 

▪ CA1.8 Explicáronse os sistemas de roscas e as técnicas de roscaxe. 

▪ CA1.9 Explicáronse as verificacións para realizar nos elementos do motor. 

▪ CA1.10 Describíronse as curvas características do motor térmico obtidas no banco de probas. 

▪ CA1.11 Explicáronse os parámetros que cumpra axustar nos motores e o xeito de realizar os axustes. 

▪ CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ Cuestionario “Tren Alternativo del Motor” 
a través de plataforma online LECTUDE 
y/o Moodle (impresncidible completar o 
curso on-line antes) 

▪ Cuestionario “Termodinámica” a través de 
plataforma online LECTUDE y/o Moodle 
(impresncidible completar o curso on-line 
antes) 

▪ Cuestionario “Refrigeracion a través de 
plataforma online LECTUDE y/o Moodle 
(impresncidible completar o curso on-line 
antes) 

▪ Cuestionario “Lubricacion” a través de 
plataforma online LECTUDE y/o Moodle 
(impresncidible completar o curso on-line 
antes) 

▪ 50% nota da UF1 Motores, lubricación e 
refrixeración 
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Nº Unidade didáctica 

1 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DIAGNOSE E VERIFICACION DE DESGASTESE DOS MOTORES OTTO E DIESEL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA2 - Verifica os 
desgastes e as defor-
macións sufridas polos 
elementos do motor 
térmico e os sistemas 
de lubricación e re-
frixeración, e xusti-
fícanse os pro-
cedementos utilizados. 

▪ CA2.1 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios. 

▪ CA2.2 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os procesos coa secuencia de operacións para realizar. 

▪ CA2.3 Realizáronse verificacións de parámetros de funcionamento previamente á toma da decisión de desmontaxe (presións de 
compresión, análise dos valores dos gases de escape, oscilogramas de aciclicidade de marcha, oscilogramas de desfase de distribu-
ción, etc.) 

▪ CA2.4 Desmontouse o motor seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA2.5 Comprobouse a cilindrada e a relación de compresión en comparación coas especificacións de fábrica. 

▪ CA2.6 Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do motor, e comprobouse a súa operatividade segundo espe-
cificacións técnicas. 

▪ CA2.7 Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do sistema de engraxamento e refrixeración do motor. 

▪ CA2.8 Restituíronse as características orixinais de elementos deteriorados. 

▪ CA2.9 Montouse o motor seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA2.10 Realizáronse os axustes necesarios dos compoñentes do motor, respectando as tolerancias de montaxe. 

▪ CA2.11 Realizáronse os calamentos e as postas a punto do motor segundo especificacións técnicas (calamento de distribución, axuste 
de empurradores de válvulas, etc.). 

▪ CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA2.13 Realizáronse as operacións coa limpeza, a orde e os coidados necesarios. 

▪ CA2.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas 
as operacións realizadas. 

▪ Cuestionario  “Metrología” a través de 
plataforma online LECTUDE y/o Moodle 
(Calibre, dinamométricaa, micrómetro, 
platigage) (impresncidible completar o 
curso on-line antes) 

▪ 20% nota de la UF1 Motores, lubricación e 
refrixeración 
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Nº Unidade didáctica 

1 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DIAGNOSE E VERIFICACION DE DESGASTESE DOS MOTORES OTTO E DIESEL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA3 - Diagnostica 
avarías de motores de 
ciclo Otto e ciclo diésel, 
e dos seus sistemas de 
lubricación e re-
frixeración, para o que 
interpreta as in-
dicacións ou os valores 
dos parámetros de fun-
cionamento. 

▪ CA3.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

▪ CA3.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría. 

▪ CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe. 

▪ CA3.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados. 

▪ CA3.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos 
necesarios. 

▪ CA3.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

▪ CA3.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións técnicas. 

▪ CA3.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

▪ CA3.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

▪ CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA3.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas 
as operacións realizadas. 

▪ Diagnoses de verías no simulador Electude 

o Avaría 1 

o Avaría 2 

o Avaría 3 

o Avaría 4 

▪ 10% nota de la UF1 Motores, lubricación e 
refrixeración 
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 Unidade didáctica 

2 MANTEMENTO E REPARACION DE MOTORES OTTO E DIESEL 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA4 - Determina os 
procedementos de re-
paración e mantemen-
to mediante a análise 
das causas e dos efec-
tos das avarías acha-
das. 

▪ CA4.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

▪ CA4.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos 
que cumpra reparar ou substituír. 

▪ CA4.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

▪ CA4.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

▪ CA4.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

▪ CA4.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

▪ CA4.7 Xustificouse a alternativa elixida. 

▪ CA4.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

▪ CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

▪ Realización de traballo “Para unha 
avería X determina os procedementos 
de reparación e mantemento” no que 
se recollerán os CA4.1 a CA4.7 

▪ 10% nota de la UF1 Motores, lubri-
cación e refrixeración 

 

X  ▪ RA5 - Realiza opera-
cións de reparación e 
mantemento de avarías 
do motor e dos siste-
mas de lubricación e 
refrixeración, para o 
que interpreta técnicas 
de mantemento defini-
das. 

▪ CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema 

▪ obxecto de mantemento. 

▪ CA5.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

▪ CA5.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo fabri-
cante. 

▪ CA5.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

▪ CA5.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

▪ CA5.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

▪ CA5.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica. 

▪ CA5.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros erros. 

▪ CA5.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA5.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA5.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas opera-
cións realizadas. 

▪ Realización de traballo. Para unha 
avería X determina as operacións, fe-
rramentas e operacions de montaxe 
de smontaxe” no que se recollerán os 
CA5.1 a CA5.4 

▪ 10% nota de la UF1 Motores, lubri-
cación e refrixeración 
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Nº Unidade didáctica 

3 SISTEMAS DE ACENDIDO NOS MOTORES DE EXPLOSIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 - Determina as 
características de fun-
cionamento dos siste-
mas de acendido dos 
motores de ciclo Otto, 
e analiza os seus pa-
rámetros de con-
strución e a funcionali-
dade dos seus ele-
mentos. 

▪ CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamento no vehículo. 

▪ CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de acendido. 

▪ CA1.3 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas. 

▪ CA1.4 Describíronse os oscilogramas xerados polos sensores e os correspondentes aos circuítos de baixa e de alta, tanto en tensión 
como en intensidade. 

▪ CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas de acendido e relacionáronse os seus parámetros. 

▪ CA1.6 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas e a súa interacción. 

▪ CA1.7 Describiuse como repercuten as anomalías do sistema de acendido na 

▪ contaminación, así como os seus sistemas de corrección, en función das normas anticontaminación. 

▪ CA1.8 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector. 

▪ CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA1.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

▪ Cuestionario  “Encendidos” a través de 
plataforma online LECTUDE y/o Moodle y/ 
google forms  

▪ 50% da nota da UF2 Sistemas de acendido 
de motores Otto 

 

 x ▪ RA2 - Diagnostica 
avarías dos sistemas de 
acendido dos motores 
de ciclo Otto, para o 
que interpreta as indi-
cacións ou os valores 
dos parámetros de fun-
cionamento. 

▪ CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

▪ CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría. 

▪ CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe. 

▪ CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados. 

▪ CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos 
necesarios. 

▪ CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

▪ CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións técnicas. 

▪ CA2.8 Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

▪ CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA2.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

▪ Diagnosticar avarías a través do simulador 
on-line de LECTUDE. 

▪ 30% da nota da UF2 Sistemas de acendido 
de motores Otto 
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Nº Unidade didáctica 

3 SISTEMAS DE ACENDIDO NOS MOTORES DE EXPLOSIÓN 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA3 - Determina os 
procedementos de re-
paración e mantemen-
to dos sistemas de 
acendido dos motores 
de ciclo Otto, mediante 
a análise das causas e 
dos efectos das avarías 
achadas. 

▪ CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

▪ CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elemen-
tos que cumpra reparar ou substituír. 

▪ CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

▪ CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

▪ CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

▪ CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida. 

▪ CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

▪ CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

▪ Realización de traballo “Para unha avería 
X determina os procedementos de repara-
ción e mantemento” no que se recollerán 
os CA3.1 a CA3.8 

▪ 10% da nota da UF2 Sistemas de acendido 
de motores Otto 

 

 x ▪ RA4 - Realiza opera-
cións de reparación e 
mantemento de avarías 
dos sistemas de acen-
dido dos motores de 
ciclo Otto, para o que 
interpreta técnicas de 
mantemento definidas. 

▪ CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema 

▪ obxecto de mantemento. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

▪ CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo 
fabricante. 

▪ CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

▪ CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

▪ CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

▪ CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica. 

▪ CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros 
erros. 

▪ CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

▪ Realización de traballo. Para unha avería X 
determina as operacións, ferramentas e 
operacions de montaxe de smontaxe” no 
que se recollerán os CA4.2 a CA4.3 

▪ 10% da nota da UF2 Sistemas de acendido 
de motores Otto 
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Nº Unidade didáctica 

4 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  E ANTICONATAMINACION OTTO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendiza-
xe 

Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 - Determina as 
características de 
funcionamento dos 
sistemas de alimen-
tación e anticonta-
minación dos moto-
res de ciclo Otto, e 
analiza os seus pa-
rámetros de constru-
ción e a funcionali-
dade dos seus ele-
mentos. 

▪ CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu 
emprazamento no vehículo. 

▪ CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de alimentación, sobrealimentación e 
anticontaminación dos motores de ciclo Otto. 

▪ CA1.3 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas. 

▪ CA1.4 Describíronse os graos de riqueza da mestura e a súa repercusión nas emisións, no par e na 
potencia. 

▪ CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus paráme-
tros. 

▪ CA1.6 Describíronse os posibles métodos de detección de funcionamentos anómalos. 

▪ CA1.7 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas de alimentación e a súa interac-
ción. 

▪ CA1.8 Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións. 

▪ CA1.9 Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en 
función das normas anticont. 

▪ CA1.10 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector. 

▪ CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA1.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e 
protección ambiental en todas as operacións realizadas. 

▪ Cuestionarios de Sensores de Inyección Electude y/o Moodle/Google forms 

▪ Cuestionarios de Inyección de gasolina-Electude y/o Moodle/Google forms 

▪ Cuestionarios de Inyección directa  de gasolina-Electude y/o 
Moodle/Google forms 

▪ Cuestionarios de Anticontaminación Otto_electude y/o Moodle/Google 
forms 

▪ 60% de la nota de la Ud4:  
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Nº Unidade didáctica 

4 CARACTERÍSICAS E DIAGNOSE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  E ANTICONATAMINACION OTTO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendiza-
xe 

Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA2 - Diagnostica 
avarías dos sistemas 
de alimentación e an-
ticontaminación de 
motores de ciclo Ot-
to, para o que inter-
preta as indicacións 
ou os valores dos pa-
rámetros de fun-
cionamento 

▪ CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

▪ CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría. 

▪ CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a 
súa calibraxe. 

▪ CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos 
estipulados. 

▪ CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de 
diagramas causa-efecto, en casos necesarios. 

▪ CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

▪ CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control (oscilos-
copio, equipamento de diagnose, multímetro, manómetros, etc.) cos dados en especificacións técnicas. 

▪ CA2.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

▪ CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

▪ CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

▪ CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

▪ CA2.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e 
protección ambiental en todas as operacións realizadas. 

A través do simulador ELECTUDE, Faranse todos estos diagnósticos de avarías. 

▪ Avería anticontaminación1. 

▪ Avería anticontaminación2 

▪ Avería anticontaminación3 

▪ Avearía en inxección1 

▪ Avearía en inxección2 

▪ Avearía en inxección3 

▪ Avaría en alimentación1 

▪ Avaría en alimentación 2 

▪ Avaría en alimentación 3 

▪ Avaría redes de comunicación 

▪ 30% de la nota de la Ud4 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Ao alumnado proporánselle actividades a través de cursos on-line Electude. Os cursos de ELectude constan de unha parte descritiva e con animacións así como diferentes tests para que o alumnado probe os seus coñecementos. 
Cada Curso terá asociado un cuestionario que servirá para a cualificación. Os cursos non se avaliarán, sendo imprescindible completalos na súa totalidade en prazo, para poder facer o cuestionario de avaliación que corresponde  a 
cada curso. Os cuestionarios de avaliación realizaranse a través da propia aplicación ou a través da formularios Google forms ou a a través da aula virtual Moodle. 

.TODOS OS CURSOS ELECTUDE ON-LINE, CUESTIONARIOS ELECTUDE ON-LINE, MODDLE, GOOGLE FORMS, ETC DEBERÁN SER REALIZAS NO PLAZO ESTABLECIDO, que será comunicado por correo electrónico. O non cumprir os 
prazos de realización supón un cero e cada parte entregada fora de prazo 

 

 Se realizarán los siguientes cursos en la plataforma ELECTUDE: 

-Termodinámica  

-Tren alternativo del motor 

-Metrología  

- Refrigeración  

-Lubricación  

Para la segunda Unidad formativa “Sistemas de acendido de motores Otto” 

Se realizarán los siguientes cursos en la plataforma ELECTUDE: 

-Encendidos  

La unidad formtiva 3 “Sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo Otto” solo se realizará a ud4 e non se realizará ninguna actividad de recuperación específica, xa que todas as actividades de “ampliación de 
aprendizaxes” ata o 18 de maio pertencencentes a esta Ud, deberían ser suficientes para poder superar as probas específicas que realizarán. 

 

Unha vez feita todas estas probas de recuperación o alumno levará na nota da terceira avaliación o resultado delas, que será a media de UF1+UF3+Ud4 . Se é suspenso terá outro período de recuperación según o calendario de 
avaliacións e no que se lle dará un informe individualizado cas partes e e actividades que ten que realizar no periodo de recuperación para afrontar o Exame Final. 

 

Todas as provas de avaliación realizaranse a través de cuestionarios on-line como se especificou con anterioridade no caso de non poder volver asistir a aula. Se as autoridades permitisen a volta a escola as probas serían similares 
(on-line) pero de xeito presencial. 

 

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

Non hai alumnos con PD a finalización das clases en formato presencial, polo que non procede. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Farase un seguimento máis personalizado, e tratando de propor alternativas sobre a marcha no caso de que o alumno sufra atrancos e sempre que as posibilidades da situación o permitan. 

 

 

 

 

 


