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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 

CMTMV01 CARROZARÍA MEDIO ORDINADO 

COVID-19 

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

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0258 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 2º 8 172 172 

      

      

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Marcos Blanco Varela 

Impartición Marcos Blanco Varela 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Prevención de riscos no taller de pintura 

 

 

 Minimos exixibles Peso orientativo 

CA2.5 - Seleccionáronse os equipamentos 
necesarios, aprendeuse o seu manexo 
básico e axustáronse os parámetros ao 
estipulado. 

SI 4% 

CA2.8 - Utilizáronse os EPI adecuados e 
protexéronse os vehículos e as persoas na 
zona de acción das máquinas radiais. 

SI 10% 

CA2.13 - Respectáronse as normas de uso 
dos produtos descritas nas súas fichas de 
seguridade. 

SI 5% 

CA2.15 - Utilizáronse os EPI axeitados 
durante as aplicacións de imprimación. 

SI 2% 

CA3.2 - Cumpríronse as normas de seguri-
dade durante o manexo dos disolventes de 
limpeza. 

SI 17% 

CA3.12 - Utilizáronse EPI de protección 
adecuados ao traballo de lixadura. 

SI 10% 

CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos 
necesarios e axustáronse os parámetros de 
funcionamento. 

SI 4% 

CA5.2 - Seleccionáronse os medios e axus-
táronse os parámetros de funcionamento. 

SI 2% 

CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de 
perigo que supón a manipulación de mate-
riais, ferramentas, útiles e máquinas do taller 
de pintura. 

SI 14% 

CA6.2 - Describíronse as medidas de segu-
ridade e de protección persoal e colectiva 
que cumpra adoptar na execución das ope-
racións da área de pintura. 

SI 4% 

CA6.3 - Identificáronse as causas máis 
frecuentes de accidentes na manipulación 
de materiais, ferramentas, máquinas e equi-
pamentos de traballo que se empregan nos 
procesos de pintura. 

SI 9% 

CA6.4 - Valorouse a orde e a limpeza das 
instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 

SI 15% 

CA6.5 - Clasificáronse os residuos xerados 
para a súa retirada selectiva. 

NON 2% 

CA6.6 - Cumpriuse a normativa de preven-
ción de riscos laborais e de protección am-
biental nas operacións realizadas. 

NON 2% 
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Instalacions e equipos 

 

CA3.7 - Utilizáronse os equipamentos, as 
zonas de preparación con planos aspirantes 
e as ferramentas adecuadas. 

SI 65% 

CA3.13 - Fíxose o mantemento periódico do 
plano aspirante e do resto dos equipamentos 
da zona de preparación. 

SI 15% 

CA4.3 - Seleccionáronse os equipamentos 
necesarios e axustáronse os parámetros de 
funcionamento. 

NON 20% 

 

Corrosión nos vehiculos 

 

CA1.1 - Describíronse os fenómenos de 
corrosión en materiais metálicos. 

SI 20% 

CA1.2 - Describíronse os factores de ataque 
por corrosión. 

SI 20% 

CA1.3 - Realizouse diagramas de procede-
mentos de protección activa e pasiva. 

NON 2% 

CA1.4 - Explicáronse os ensaios de corro-
sión. 

NON 2% 

CA1.5 - Describíronse os tratamentos antico-
rrosivos utilizados na fabricación de vehícu-
los. 

SI 5% 

CA1.6 - Clasificáronse as zonas máis co-
múns de ataque por corrosión do vehículo. 

SI 10% 

CA1.7 - Describíronse os riscos de corrosión 
provocados polos traballos de reparacións 
da carrozaría e as técnicas para reducir 
estes afectos. 

SI 10% 

CA1.8 - Describíronse as proteccións antico-
rrosivas empregadas durante as reparacións 
de vehículos. 

SI 10% 

CA1.9 - Seleccionáronse produtos anticorro-
sivos en función da zona que haxa que 
protexer. 

SI 6% 

CA2.1 - Identificáronse as zonas e os ele-
mentos afectados que necesiten tratamento. 

SI 10% 

CA2.2 - Interpretouse a documentación 
técnica, tendo en conta a relación da simbo-
loxía e das especificacións cos tratamentos 
que se apliquen. 

SI 5% 

 

Proteccións anticorrosivas nos vehículos 

 

CA2.2 - Interpretouse a documentación 
técnica, tendo en conta a relación da simbo-
loxía e das especificacións cos tratamentos 
que se apliquen 

SI 10% 

CA2.3 - Seleccionouse a técnica para aplicar 
segundo a superficie ou o elemento que se 
queira protexer. 

SI 10% 
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CA2.4 - Realizáronse decapaxes, neutrali-
zando os refugallos dos produtos utilizados e 
preparáronse as superficies. 

SI 15% 

CA2.5 - Seleccionáronse os equipamentos 
necesarios, aprendeuse o seu manexo 
básico e axustáronse os parámetros ao 
estipulado. 

SI 6% 

CA2.6 - Efectuouse a lixadura de fondo das 
pezas para reparar. 

SI 4% 

CA2.7 - Explicáronse técnicas e ferramentas 
de lixadura de limpeza de fondo. 

SI 20% 

CA2.9 - Efectuáronse operacións de electro-
cincaxe en superficies metálicas e neutrali-
zación dos refugallos. 

NON 2% 

CA2.10 - Preparáronse imprimacións utili-
zando regras de proporcionalidade na reali-
zación de mesturas, e controlouse a viscosi-
dade. 

SI 10% 

CA2.11 - Aplicáronse imprimacións fosfatan-
tes tendo en conta a documentación técnica 
de fábrica dos produtos. 

SI 5% 

CA2.12 - Aplicáronse imprimacións segundo 
especificacións técnicas. 

SI 5% 

CA2.13 - Respectáronse as normas de uso 
dos produtos descritas nas súas fichas de 
seguridade. 

SI 5% 

CA2.14 - Verificouse a ancoraxe ao soporte 
dos produtos aplicados. 

NON 2% 

CA2.15 - Utilizáronse os EPI axeitados 
durante as aplicacións de imprimación. 

SI 6% 

 

Igualación de superficies 

 

CA2.10 - Preparáronse imprimacións utili-
zando regras de proporcionalidade na reali-
zación de mesturas, e controlouse a viscosi-
dade. 

si 10% 

CA3.1 - Limpáronse e desengraxáronse 
inicialmente as superficies que haxa que 
tratar. 

SI 10% 

CA3.2 - Cumpríronse as normas de seguri-
dade durante o manexo dos disolventes de 
limpeza. 

SI 5% 

CA3.3 - Preparáronse as zonas de aplica-
ción eliminando bordos e igualando a plani-
tude coa pintura vella. 

SI 10% 

CA3.4 - Realizouse a preparación de produ-
tos seguindo as regras de proporción de 
mesturas que indiquen as súas fichas técni-
cas. 

SI 5% 

CA3.5 - Aplicáronse os produtos tendo en 
conta os grosores das capas e o seu tempo 
de secadura. 

SI 5% 

CA3.6 - Aplicáronse masillas tendo en conta 
o tipo de superficie. 

SI 5% 
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CA3.7 - Utilizáronse os equipamentos, as 
zonas de preparación con planos aspirantes 
e as ferramentas adecuadas. 

SI 5% 

CA3.8 - Explicáronse todas as técnicas de 
lixadura e os abrasivos para utilizar, os 
graos de abrasión adecuados a cada traba-
llo, os modelos de abrasivo e os tipos de 
máquinas máis acaídos en cada caso. 

SI 5% 

CA3.9 - Lixáronse as zonas enmasilladas 
tendo en conta o tipo de superficie e o abra-
sivo, a máquina e o sistema de aspiración de 
po que se vaia empregar 

SI 10% 

CA3.10 - Empregáronse guías de lixadura 
nos procesos de igualación. 

SI 5% 

CA3.11 - Verificouse que o acabamento 
cumpra os estándares de calidade. 

SI 18% 

CA3.12 - Utilizáronse EPI de protección 
adecuados ao traballo de lixadura 

SI 5% 

CA6.5 - Clasificáronse os residuos xerados 
para a súa retirada selectiva. 

SI 2% 

 

 

Aplicación de aparellos e enmascarados 

 

CA4.1 - Seleccionouse o tipo de aparella-
mento segundo a súa clasificación e as 
características da superficie que se vaia 
aparellar 

SI 10% 

CA4.2 - Comprobouse que o enmascara-
mento cubra as zonas adxacentes. 

SI 5% 

CA4.2 - Comprobouse que o enmascara-
mento cubra as zonas adxacentes. 

SI 11% 

CA4.4 - Realizouse a mestura (aparellamen-
to, catalizador e diluínte) respectando a 
proporción marcada na folla técnica do 
produto. 

SI 5% 

CA4.5 - Efectuouse a preparación da super-
ficie mediante lixadura, desengraxamento e 
recollida de po, utilizando os pasos correctos 
da lixadura. 

SI 7% 

CA4.6 - Aplicáronse aparellamentos de 
prepintado, de alto grosor e húmido sobre 
húmido, respectando os tempos de evapora-
ción. 

SI 21% 

CA4.7 - Decidiuse a técnica de aparellamen-
to coloreado ou a técnica de grises, en 
función da zona ou do descrito en fábrica. 

NON 5% 

CA4.8 - Empregáronse técnicas de aplica-
ción de aparellamento con pistola, respec-
tando as presións adecuadas en función do 
dano que se repare. 

SI 6% 

CA4.9 - Empregáronse técnicas de secadura 
e acabamento. 

SI 4% 

CA4.10 - Aplicáronse correctamente os 
sistemas de secadura rápida. 

SI 5% 
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CA4.11 - Efectuáronse as lixaduras necesa-
rias ata obter as características dimensionais 
e de forma, sen defectos na superficie. 

SI 5% 

CA4.12 - Verificouse que a superficie apare-
llada reúna os requisitos de calidade nece-
sarios para a aplicación das capas de embe-
lecemento. 

SI 11% 

CA4.13 - Aplica as técnicas de enmascara-
mento segundo as superficies a protexer. 

SI 5% 

 

Aplicación de revestimentos e seladores 

 

CA5.1 - Interpretouse a documentación 
técnica tendo en conta a relación entre a súa 
simboloxía e o desenvolvemento dos proce-
sos. 

SI 10% 

CA5.2 - Seleccionáronse os medios e axus-
táronse os parámetros de funcionamento. 

SI 10% 

CA5.3 - Aplicáronse revestimento para 
baixos e conseguíronse distintos acabamen-
tos en función da técnica de pulverización. 

SI 10% 

CA5.4 - Aplicáronse revestimentos antigrava 
lisos e rugosos tendo en conta a cor do 
vehículo. 

SI 5% 

CA5.5 - Aplicáronse ceras protectoras de 
cavidades e logrouse a impermeabilización 
da zona. 

NON 5% 

CA5.6 - Aplicáronse espumas poliuretánicas 
nas zonas especificadas. 

NON 5% 

CA5.7 - Aplicáronse revestimentos en cor-
dóns de soldadura. 

SI 5% 

CA5.8 - Aplicáronse pranchas antisonoras 
nas zonas especificadas. 

NON 5% 

CA5.9 - Realizáronse as especificacións de 
calidade estipuladas por fábrica. 

SI 20% 

CA5.10 - Fíxose a recollida selectiva dos 
refugallos e a limpeza dos útiles. 

SI 15% 

CA6.6 - Cumpriuse a normativa de preven-
ción de riscos laborais e de protección am-
biental nas operacións 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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Mínimos 

 

 

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 

 

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 

Realización dun suposto práctico completo dunha reparación. 

Realizacion dun curso de preparacion de superficies na aula virtual. 

 

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. 
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- Guías de reparación do automóbil. 

 


