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Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: MP0295 TRATAMENTO E RECUBRIMENTO DE SUPERFICIES 

Ciclo Formativo: CICLO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN 

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 

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 

MP0295 TRATAMENTO E RECUBRIMENTO DE SUPERFICIES 2º 10 192 192 

MP0295_12 Protección e igualación de superficies   100 100 

MP0295_22 Embelecemento de superficies   92 92 

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Ramón Pérez Martínez 

Impartición Ramón Pérez Martínez 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

1 Prevención de riscos e tratamento de residuos 3.Peso 10 

 

   

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA3.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de seguridade. 

  SI 10% 

  CA3.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
traballo do taller de carrozaría. 

  SI 10% 

  CA3.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 20% 

  CA3.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carrozaría. 

  SI 10% 

  CA3.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 20% 

  CA3.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto 
ambiental e á posterior retirada selectiva. 

  SI 10% 

  CA3.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
persoal e colectiva nos procesos de traballo. 

  SI 10% 

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

  SI 10% 

 

 

  

2 Productos e técnicas de preparación e igualación de superficies Peso 20 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA1.1 - Describíronse os factores de ataque da corrosión ao vehículo e os 
procesos de protección activa e pasiva. 

  SI 5% 

  CA1.2 - Explicáronse as características dos produtos utilizados na protección e 
na igualación de superficies, en relación coas zonas do vehículo e cos procesos. 

  SI 10% 

  CA1.3 - Explicáronse os procesos de recincaxe en reparación.   SI 5% 

  CA1.4 - Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e 
dos medios en relación cos procesos. 

  SI 5% 

  CA1.5 - Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante pro-
cesos de lixadura. 

  SI 10% 
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  CA1.6 - Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección e 
igualación, en función do material do elemento (metálico ou sintético). 

  SI 10% 

  CA1.7 - Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, monoca-
pa, bicapa, etc.) mediante a técnica do disolvente e da lixa. 

  SI 10% 

  CA1.8 - Seleccionouse o procedemento de traballo segundo especificacións de 
fábrica. 

  SI 10% 

  CA1.9 - Determinouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento 
establecido. 

  SI 10% 

  CA1.10 - Determinouse o acabamento para cumprir as especificacións técnicas 
e a calidade requirida. 

  SI 10% 

  CA1.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

  SI 10% 

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

  SI 5% 

 

3 Aplicación de productos de preparación de superficies Peso 20 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA2.1 - Efectuáronse os procesos de decapaxe, preparación e limpeza da zona 
que se repare, e comprobouse o estado da superficie. 

  SI 15% 

  CA2.2 - Interpretouse a documentación técnica, tendo en conta a relación entre 
a simboloxía, as especificacións, o proceso e os produtos para aplicar. 

  SI 1% 

  CA2.3 - Valoráronse os materiais e os tempos empregados nos procesos de 
protección e igualación de superficies, axustados aos especificados pola fábrica 

do vehículo. 

  SI 1% 

  CA2.4 - Realizouse a preparación de produtos seguindo as regras de propor-
cionalidade e viscosidade. 

  SI 15% 

  CA2.5 - Realizouse o axuste de parámetros dos equipamentos e das instala-
cións. 

  SI 1% 

  CA2.6 - Realizouse o enmascaramento nas zonas que non se vaian pulverizar.   SI 15% 

  CA2.7 - Seleccionáronse e aplicáronse produtos anticorrosivos, de recheo, 
seladores, espumas, insonorizantes, etc., logo de determinar a zona de aplica-

ción. 

  SI 15% 

  CA2.8 - Efectuáronse procesos de recincaxe en reparación.   SI 1% 

  CA2.9 - Realizouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento 
establecido, segundo especificacións de fábrica. 

  SI 10% 

  CA2.10 - Comprobouse que o traballo realizado cumpra a calidade requirida.   SI 8% 
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  CA2.11 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

  SI 8% 

  CA2.12 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 

  SI 10% 

 

4 Productos e técnicas de embelecemento de superficies Peso 10 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos 
exixibles 

Peso cualifi-
cación (%) 

Total 100% 

    
  CA1.1 - Explicáronse as características dos produtos utilizados no embelecemento de superfi-

cies, en relación coas zonas do vehículo e cos procesos. 
  SI 3% 

  CA1.2 - Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e dos medios en 
relación cos procesos. 

  SI 2% 

  CA1.3 - Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante procesos de lixadura.   SI 15% 

  CA1.4 - Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección, igualación e embe-
lecemento, en función do material do elemento (metálico ou sintético). 

  SI 2% 

  CA1.5 - Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, monocapa, bicapa, etc.) 
mediante a técnica do disolvente e da lixa. 

  SI 15% 

  CA1.6 - Seleccionouse o procedemento de traballo segundo especificacións de fábrica.   SI 2% 

  CA1.7 - Determinouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento establecido.   SI 3% 

  CA1.8 - Determinouse o acabamento para cumprir as especificacións técnicas e a calidade 
requirida. 

  SI 2% 

  CA1.9 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.   SI 2% 

  CA1.10 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza estable-
cidas. 

  SI 6% 

  CA5.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor 
de seguridade. 

  SI 5% 

  CA5.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de traballo do taller 
de carrozaría. 

  SI 6% 

  CA5.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 6% 

  CA5.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de 
traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carrozaría. 

  SI 6% 

  CA5.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 6% 
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  CA5.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á poste-
rior retirada selectiva. 

  SI 6% 

  CA5.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección persoal e colec-
tiva nos procesos de traballo. 

  SI 6% 

  CA5.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.   SI 7% 

 

5 Preparación de pintura Peso 5 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA2.1 - Explicáronse as técnicas de colorimetría para a obtención de cores a partir 
das básicas. 

  SI 5% 

  CA2.2 - Explicouse a distribución das cores nun círculo cromático e a utilización 
deste. 

  SI 5% 

  CA2.3 - Identificouse a cor da pintura do vehículo mediante o código da placa de 
características e a carta de cores. 

  SI 5% 

  CA2.4 - Identificáronse os produtos que haxa que mesturar para a obtención da 
pintura, para o que se interpretou a documentación técnica de fábrica. 

  SI 5% 

  CA2.5 - Realizouse a mestura de produtos segundo especificacións, cos medios 
estipulados. 

  SI 6% 

  CA2.6 - Realizáronse ensaios na cámara cromática, e efectuáronse axustes de cor 
en casos necesarios. 

  SI 6% 

  CA2.7 - Realizouse a activación da pintura respectando as regras de proporciona-
lidade e viscosidade. 

  SI 6% 

  CA2.8 - Realizouse o pintado de probetas e verificouse a coincidencia coa cor do 
vehículo. 

  SI 5% 

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

  SI 6% 

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

  SI 6% 

  CA5.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de seguridade. 

  SI 6% 

  CA5.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
traballo do taller de carrozaría. 

  SI 6% 

  CA5.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 5% 

  CA5.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carrozaría. 

  SI 5% 

  CA5.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 5% 
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  CA5.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto am-
biental e á posterior retirada selectiva. 

  SI 6% 

  CA5.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
persoal e colectiva nos procesos de traballo. 

  SI 6% 

  CA5.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

  SI 6% 

 

    

6 Pintado de superficies Peso 20 

 

   

Criterios de avaliación 

 

Mínimos 
exixibles 

Peso cualifi-
cación (%) 

Total 100% 

  CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica do fabricante da pintura, e determináronse os 
parámetros para axustar e a técnica de aplicación. 

  SI 5% 

  CA3.2 - Valoráronse materiais e tempos empregados no pintado de superficies, axustándose 
aos baremos establecidos. 

  SI 5% 

  CA3.3 - Enmascaráronse as superficies que non se vaian pintar, utilizando materiais, útiles e 
medios en función da zona e do proceso. 

  SI 6% 

  CA3.4 - Seleccionáronse os equipamentos e os medios, e realizouse o axuste dos parámetros 
de uso, de aplicación e de secado. 

  SI 5% 

  CA3.5 - Realizáronse aplicacións aerográficas consonte as normas de distancia de aplicación, 
velocidade, carga, abano e tempo de evaporación, etc. 

  SI 6% 

  CA3.6 - Verificouse que tipo de fondo necesita a cor escollida e fíxose a correspondente aplica-
ción previa á aplicación de tintura de cor. 

  SI 6% 

  CA3.7 - Valorouse a rendibilidade nos procesos de esfumado.   SI 5% 

  CA3.8 - Aplicáronse as técnicas de esfumado e conseguiuse a igualación da cor da aplicación 
coa do vehículo. 

  SI 6% 

  CA3.16 - Aplicáronse normas de orde e limpeza.   SI 5% 

  CA3.17 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.   SI 6% 

  CA3.18 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.   SI 6% 

  CA5.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor 
de seguridade. 

  SI 6% 

  CA5.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de traballo do taller 
de carrozaría. 

  SI 5% 

  CA5.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 5% 
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  CA5.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de 
traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carrozaría. 

  SI 3% 

  CA5.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 2% 

  CA5.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á poste-
rior retirada selectiva. 

  SI 6% 

  CA5.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección persoal e colec-
tiva nos procesos de traballo. 

  SI 6% 

  CA5.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.   SI 6% 

 

7 Defectos no pintado de vehículos. 9.0 5 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA4.1 - Realizáronse organigramas en que se relacionen os defectos de pintado 
coas súas causas. 

  SI 7% 

  CA4.2 - Identificáronse os defectos de pintado e determinouse o proceso idóneo 
para os corrixir. 

  SI 7% 

  CA4.3 - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos requiridos en función 
do defecto que haxa que corrixir, e axustáronse os parámetros. 

  SI 6% 

  CA4.4 - Identificáronse as causas dos defectos no pintado e definíronse as medi-
das necesarias para impedir que se volvan producir. 

  SI 6% 

  CA4.5 - Corrixíronse defectos de pintado imputables á preparación, á aplicación, á 
instalacións, etc., con aplicación do procedemento máis rendible. 

  SI 6% 

  CA4.6 - Verificouse a eliminación dos defectos e que a superficie reparada cumpra 
as características de brillo, igualación de cor e flop, etc. 

  SI 6% 

  CA4.7 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

  SI 6% 

  CA4.8 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a lim-
peza establecidas. 

  SI 6% 

  CA5.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de seguridade. 

  SI 6% 

  CA5.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
traballo do taller de carrozaría. 

  SI 7% 

  CA5.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 7% 

  CA5.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carrozaría. 

  SI 6% 
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  CA5.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 6% 

  CA5.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto am-
biental e á posterior retirada selectiva. 

  SI 6% 

  CA5.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
persoal e colectiva nos procesos de traballo. 

  SI 6% 

  CA5.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 

  SI 6% 

 

8 Personalización de vehículos: Aerografía e serigrafía. Peso 10 

 

 

  

Criterios de avaliación 

 

Mínimos exixi-
bles 

Peso cualificación 
(%) 

Total 100% 

  CA3.9 - Xustificouse o tipo de personalización en función das características 
do vehículo e da mensaxe que se pretende transmitir. 

  SI 5% 

  CA3.10 - Elaborouse o bosquexo da personalización que haxa que realizar.   SI 5% 

  CA3.11 - Determináronse as fases do proceso en función do bosquexo.   SI 6% 

  CA3.12 - Realizáronse as máscaras precisas para a definición dos adornos e 
dos rótulos. 

  SI 5% 

  CA3.13 - Efectuáronse rotulacións e franxamentos consonte especificacións 
dadas. 

  SI 5% 

  CA3.14 - Realizáronse máscaras para persoalización con adhesivos vinílicos.   SI 5% 

  CA3.15 - Verificouse que o acabamento cumpra as especificacións técnicas e 
a calidade requirida. 

  SI 5% 

  CA3.16 - Aplicáronse normas de orde e limpeza.   SI 6% 

  CA3.17 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.   SI 5% 

  CA3.18 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

  SI 5% 

  CA3.19 - Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos.   SI 5% 

  CA5.1 - Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de seguridade. 

  SI 5% 

  CA5.2 - Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
traballo do taller de carrozaría. 

  SI 6% 

  CA5.3 - Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.   SI 6% 
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  CA5.4 - Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia 
a accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de carroza-

ría. 

  SI 5% 

  CA5.5 - Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.   SI 5% 

  CA5.6 - Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto 
ambiental e á posterior retirada selectiva. 

  SI 5% 

  CA5.7 - Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción persoal e colectiva nos procesos de traballo. 

  SI 5% 

  CA5.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas activida-
des realizadas. 

  SI 6% 
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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 
probas libres 

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. 

O alumno a recuperar  realizará un traballo que lle será asignado vía correo electrónico, con seguemento telemático por parte do profesor do módulo, será evaluado 
por dito traballo e polo examen tendo un valor do 50% cada un deles, todo esto  sin detrimento qe que a evolución da pandemia permita a realizacion de prácticas, 
caso no que a practica será o 50% da nota,  e o traballo e examen un 25% cada un. 

 

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 cualificárase con 10 puntos. 

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

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

– Calcificarase 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 ter en conta 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 recalcular a 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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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 serán os relacionados como tales no punto dous dous  - criterios de avaliación 

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

A proba escrita 

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

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, valerán cero puntos, pero non se admite máis dun 5% de non contestadas sobre o 
total, neste caso a proba considerarase inadmisible. 

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

 

A proba práctica, accederase a ela tras a superación da primeira parte, que é eliminatoria. 

Consistirá na resolución de exercizos e supostos prácticos. 

Puntuarase de 0 a 10, cada unha das probas. 

Non se admite máis dun 10% da parte práctica en branco/non contestada. 

Cada apartado da proba práctica valorarase segundo o grao de execución do exercizo, atendendo os criterios dados no apartado 2.1., do presente 
documento. 

 

Neste módulo hai oito  unidades formativas. 

A primeira parte da proba realizarase en oito  partes, unha para cada unidade formativa. 

Cada parte estará formada por unha batería de preguntas con varias respostas posibles para sinalar a correcta, e outras de identificar e describir os 
elementos que se amosen en fotografías, imaxes, gráficos, etc., sobre todo ou parte dos contidos da presente programación. 

En cada proba a puntuación de cada pregunta será proporcional ao número de preguntas. 

As preguntas correctamente respostadas puntuaranse segundo lle corresponda. 

As preguntas mal contestadas restarán un punto, cada catro mal contestadas, sobre a valoración final de cada parte. 

A superación da proba require un mínimo de 5 puntos en cada unidade formativa. 

A superación de unha unidade formativa da aceso á parte práctica correspondente a esa unidade formativa. 

Precisarase o emprego de calculadora, bolígrafo. 

Non se admite ningún outro material na proba, tal e como libros, apuntes, ordenadores, etc... 

A duración da proba será de un máximo de dúas horas. 

 

Consistirá na resolución de problemas de comprensión, e de supostos prácticos sobre todos ou algún dos contidos mínimos da presente programa-
ción. 

Haberá unha proba deseñada para cada unha das tres unidades formativas deste módulo. 

Accederase a esta  parte da proba tras superar primeira parte da proba da unidade formativa correspondente 

 

A duración máxima da proba será de tres horas. 

Precisarase o emprego de calculadora, bolígrafo. 

Non se admite ningún outro material na proba, tal e como libros, apuntes, ordenadores, etc.. 

A puntuación realizarase por unidade formativa superada, sendo a media do módulo a media aritmética das tres probas. 

 

De poder realizarse de xeito presencial as probas terán lugar nos espazos do CIFP Coroso, a aula estará exposta no taboleiro á entrada do centro. 

 

De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá ter unha conta de gmail, e deberá utilizar un ordenador para a resposta dun test, 
este será por tempo limitado. 

 

Na segunda parte da proba, de xeito non presencial enviaráselle ao alumnado un documento con supostos prácticos para resolveren, por tempo 
limitado que terá que desenvolver por correo electrónico para a súa corrección. 

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 

Todas as actividades teñen a dobre vertente, por una banda serven ao alumado que ten superada a materia até o segundo trimestre para subir a 
súa nota, e para o alumnado que non ten superada a materia para poder recuperar, en ámbolos dous casos para repaso do tema. 
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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. 

 


