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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: MP0458 SISTEMAS DE SEGURIDADE E CONFORTABILIDADE 

Ciclo Formativo: CICLO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Curso: 2019/2020 
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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 

CMTMV02 ELECTROMECÁNICA DE 
VEHÍCULOS 

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 

MP0458 SISTEMAS DE SEGURIDADE E CONFORTABILIDADE 2º 7 157 157 

      

      

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Amancio M. Peleteiro Vázquez 

Impartición Amancio M. Peleteiro Vázquez 

2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

2.1 Criterios de cualificación 
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Criterios de avaliación 
Aire acondicionado e climatización 

 Mínimos Peso 
 

exixibles cualificación (%)   

    

CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. • N 5 
   

    

CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas • S 5 
características.   

   

    

CA1.3 Relacionouse o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire acondicionado e • N 5 
climatización coas súas propiedades.   

   

    

CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e • S 2 
climatización.   

   

    

CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas. • S 5 
   

     
CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros • S 5 

de funcionamento das centrais electrónicas.   
   

    

CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. • S 5 
   

    

CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría. • N 2 
   

    

CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os • S 2 
esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra manter.   

   

    

CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo  • S 2 
do aparello.    

    

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que • S 2 
se realizou a toma de parámetros necesarios.    

    

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. • N 2 
   

    

CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e • S 2 
determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.   

   

    

CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído. • N 2 

    

CA2.9 Determináronse as causas da avaría. • S 5 
   

    

CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de • N 5 
posibles dificultades.   

   

    

CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. • S 2 
   

    

CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de • S 2 
calefacción, aire acondicionado e climatización.   

   

    

CA3.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar. • N 5 
   

    

CA3.3 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire • S 2 
acondicionado e climatización.   

   

    

CA3.4 Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas. • N 2 
   

    

CA3.5 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o • S 2 
circuíto.   

   

    

CA3.6 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de • S 2 
carga.    

    

CA3.7 Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse calquera outro • N 2 
sistema para detectar fugas.   

   

    

CA3.8 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire. • S 2 

    

CA3.9 Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na temperatura • S 2 
do habitáculo, como intercambiadores eléctricos, sistemas de calefacción adicional, volantes   

   

e asentos calefactables, etc.    

CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. • S 2 
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CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, • S 2 
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller.    

    

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que • S 3 
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica.   

   

    

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos • S 5 
materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados nos   

   

procesos de electromecánica do vehículo.    

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro • S 3 
factor de prevención de riscos.   

   

    

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. • S 3 
   

    
  
CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental • S 3 

nas operacións realizadas.   
   

    

  TOTAL 100 

 
 

 

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. 

Mínimos 

- Resolvéronse problemas sinxelos de Sistemas de forzas: Estática, composición e descomposición de forzas, cálculo da resultante e cálculo dos 
momentos resultantes aplicados ao traballo en bancadas. 

- Identificáronse os tipos de carrozarías empregadas en vehículos: monocasco, autoportante e bastidor, mediante o emprego de imaxes, fotos, 
esquemas ou estruturas físicas presentes no taller. 

- Definíronse os elementos da composición modular dunha carrozaría, con identificación (nomes) das partes estruturais que a compoñen, para 
elaborar un orzamento ou informe de reparación. 

- Describiuse a deformación tridimensional dunha carrozaría ao ser sometida a cargas, segundo o tipo de impacto, para establecer os danos máis 
probables e posibles segundo a gravidade do impacto. 

- Empregáronse  a metodoloxía e equipamentos de diagnose de danos, no tocante á secuencia precisa para a determinación dos danos. 

- Determináronse os parámetros que se deben comprobar na estrutura do vehículo: inspección visual e táctil, inspección co emprego de aliñador, 
compás de varas, etc., empregando a documentación técnica precisa para o contraste da medición. 

- Montáronse os útiles de colocación e ancoraxe e fixación dunha bancada universal, segundo o golpe que se pretende reparar e en función da 
limitación física do sistema, e o tipo de amarres previstos no vehículo. 

- Determináronse os puntos de aplicación dos tiros e os contratiros(se foran precisos). 
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- Colocáronse os útiles de estiraxe, así coma os elementos de seguridade na estiraxe. 

- Executáronse os tiros e contratiros, empregando os útiles precisos para realizar a recuperación do dano, seguindo os procesos indicados polos 
fabricantes.  

- Aplicáronse as normas de seguridade establecidas. 

- Empregáronse os equipamentos de protección colectiva e EPI. 

- Comprobáronse mediante o uso de aparellos de medida a restitución dos danos. 

- Medíronse as cotas de dirección, para comprobar os danos ou posibles defectos na estrutura. 

- Traducíronse as cotas de diferentes fichas dos fabricantes ao un sistema determinado. 

 

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 ferramentas              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. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 

- Emprego da plataforma Drive para distribución da documentación. 
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- Equipos informáticos, conexión internet, e outros. 

- Soporte con medios audiovisuais baixados de internet. 

- Apuntes do docente. 

- Páxinas web. 

- Guías de reparación do automóbil. 

 


