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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
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Réxime de
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Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

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

MP0254 Elementos amovibles 02020/2021 0212

MP0254_23 Elementos mecánicos 02020/2021 062

MP0254_13 Unións amovibles 02020/2021 0100

MP0254_33 Elementos eléctricos 02020/2021 050

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO MOLEDO EIRAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0254_23) RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe
e a montaxe.

(MP0254_13) RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_33) RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas.

(MP0254_13) RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_23) RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións
técnicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_33) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación.

(MP0254_23) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de suspensión.

(MP0254_13) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_23) CA1.2 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de dirección.

(MP0254_13) CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos.

(MP0254_33) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_23) CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_13) CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir.

(MP0254_33) CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_23) CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_23) CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor.

(MP0254_13) CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos materiais que haxa que unir.

(MP0254_23) CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_23) CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0254_23) RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe
e a montaxe.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0254_13) RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_33) RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas.

(MP0254_13) RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_23) RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións
técnicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_33) CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_23) CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA1.4 Colocouse correctamente o elemento substitutivo que cumpra montar, para a súa posterior fixación mediante elementos aparafusados
ou remachados.

(MP0254_33) CA1.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de iluminación e manobra.

(MP0254_13) CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de elementos que haxa que montar.

(MP0254_23) CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de suspensión e dirección afectados polas
deformacións sufridas na carrozaría.

(MP0254_33) CA1.6 Fíxose a regulación dos sistemas de iluminación axustando os parámetros segundo as normas.

(MP0254_13) CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de elementos que cumpra montar.

(MP0254_23) CA1.7 Utilizáronse os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos realizados.

(MP0254_13) CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando as grampas de unión coas ferramentas
necesarias.

(MP0254_33) CA1.7 Desmontáronse e montáronse os mecanismos de pechamento e elevación.

(MP0254_33) CA1.8 Realizáronse as operacións conforme as especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_13) CA1.8 Puxéronse remaches tendo en conta as cotas e as tolerancias da tradeadura executada.

(MP0254_23) CA1.8 Aplicáronse os pares de aperto establecidos.

(MP0254_13) CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado.

(MP0254_33) CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA1.9 Realizáronse as regulacións estipuladas.

(MP0254_33) CA1.10 Realizouse o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos segundo as especificacións técnicas.

(MP0254_23) CA1.10 Comprobouse a ausencia de folguras, ruídos e vibracións.

(MP0254_13) CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados.

(MP0254_23) CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_33) CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

(MP0254_23) CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

(MP0254_13) CA2.2 Desmontáronse elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de operacións.

(MP0254_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA2.3 Preparáronse correctamente as zonas de unión dos elementos pegados.

(MP0254_13) CA2.4 Realizáronse as mesturas de produtos para a unión de elementos pegados, cumprindo as especificacións de fábrica.

(MP0254_13) CA2.5 Aplicáronse correctamente os produtos para a unión dos elementos pegados cumprindo as especificacións de fábrica.

(MP0254_23) CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de refrixeración, admisión e escape.

(MP0254_23) CA2.6 Repúxose o líquido refrixerante e purgouse o circuíto.

(MP0254_13) CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida.

(MP0254_13) CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos establecidos.

(MP0254_23) CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración.

(MP0254_13) CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_23) CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración.

(MP0254_13) CA2.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado.

(MP0254_23) CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e vibracións no conxunto de escape e admisión.

(MP0254_23) CA2.10 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_13) CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as operacións realizadas.

(MP0254_23) CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

Mínimos exixibles:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.

- Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos e da documentación

técnica para determinar a información contida neles.

- Debuxáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, aplicando a simboloxía

normalizada.

- Describíronse as técnicas de mecanizado básico, e as ferramentas e os equipamentos

para utilizar (limadura, serraxe, tradeadura, roscaxe, etc.).

- Efectuouse o axuste de parámetros nas máquinas de tradear, tendo en conta o

material para traballar e o diámetro do trade.

- Mecanizáronse pezas manualmente mediante procesos de limadura e serrado

logrando o acabado superficial e dimensional especificado en esbozos.

- Realizouse a roscaxe de pezas interior e exteriormente, efectuando a tradeadura

e a selección da vara en función do cálculo efectuado.

- Relacionáronse os elementos de unión e ensamblaxe (parafusos, remaches,

colas, masillas e grampas) cos elementos para desmontar e montar.

- Identificáronse os elementos amovibles, os accesorios e os gornecementos

para substituír, e seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos que haxa que

utilizar.

- Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos amovibles e determiná-

ronse os parámetros que definen a unión, con aplicación dos procedementos adecuados.

-  Realizouse a substitución de cristais pegados e calzados aplicando os procedementos

establecidos.

- Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade

persoal e protección ambiental nas operacións realizadas.

- Describíronse os procesos de separación dos elementos metálicos, así como

as ferramentas, os útiles e as máquinas que se empregan para quitar puntos e cordóns

de soldadura.

- Realizáronse cortes e despuntamentos coas ferramentas e cos equipamentos

adecuados, tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo, etc.).

- Describíronse os sistemas de soldadura utilizados na reparación de carrozarías

(MIG-MAG, MIG-Brazing, TIG, sinérxica para aluminio, por puntos, etc.) e os

parámetros para ter en conta.

- Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG e puntos de resistencia.

- Realizáronse as unións por soldadura tendo en conta as especificacións técnicas

de fábrica do vehículo e as máquinas utilizadas.

- Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando as técnicas

de diagnóstico: visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.

- Describíronse as técnicas utilizadas nos procesos de desaboladura: estiramento,

recollida e repaso de chapa.

-  Reparáronse deformacións en elementos metálicos tendo en conta as características,
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as formas e a accesibilidade.

- Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos

plásticos máis utilizados no automóbil.

- Reparáronse elementos de materiais sintéticos (termoestables) logo de realizar

a preparación dos produtos necesarios (catalizadores, resinas, etc.), tendo en conta

as súas características e as súas propiedades.

-  Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura con achega de calor.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para poder levar avaliar o alumnado, o profesor utilizará os métodos que se describen a continuación para cualificar a parte teórica e práctica.Na

nota, terá especial relevancia a actitude fronte o traballo, o coidado do material e das instalación, así como a utilización dos equipos de seguridade.

Se os alumnos incumplisen algunha distas dúas últimas cuestións, poderíase impedir a sú entrada na aula-taller.

Criterios de cualificación:

- Cualificación de conceptos.

Durante a proba teórica, o alumno realizará un exame escrito que se valorará do 1 ao 10

- Cualificación de prácticas.

Para a valoración da parte práctica, que tamén se puntuará entre o 1 e o 10, o alumno realizará unhas probas prácticas que o profesor avaliará

valorando aspectos como destreza, cumprimento dos protocolos de actuación establecidos, tempos de execución, observación das normas de

seguridade e calidade, etc.

En cada un destes apartados (teoría e práctica) será necesario un mínimo de 5 puntos sobre 10 para ter unha avaliación positiva.

Para poder realizar a proba práctica, será preciso superar a proba teórica.

Para conseguir unha avaliación positiva final do módulo, farase a media das dúas probas (sobre 10 puntos), sendo preciso un mínimo de 5 puntos

para superar o módulo

Os criterios de avaliación serán os seguintes:

Un exame teórico -práctico , cun peso do 50%

Un exame práctico , cun peso do 50%

Nos examenes (Tipo test) para o valor de cada pregunta , dividirase dez entre o total de preguntas , sendo necesario acadar un 5 para o aprobado,

cada resposta fallada descontará a metade do seu valor

Nas notas de taller ,aparte dos propios coñecementos mínimos, o profesor poderá ponderar persoalmente a actitude do alumno á hora de valorar o

seu rendemento, buscando conceptos como: orden, limpeza, atención, detalle, etc

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Un exame teórico -práctico , cun peso do 50% sobre a nota final, con preguntas relacionadas cos contidos do currículo

Nos examenes (Tipo test) para o cálculo do valor de cada pregunta , dividirase dez entre o número total de preguntas , sendo necesario acadar un

4.a) Primeira parte da proba
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5 para o aprobado, cada resposta fallada descontará a metade do seu valor

A duración do exame será de duas horas

O alumno traerá o material necesario

4.b) Segunda parte da proba

Un exame práctico , cun peso do 50% do total da nota final

A proba consistirá na desmontaxe completa, montaxe e comprobación do correcto funcionamento de algún conxunto do vehículo como pode ser

unha porta, porton ou defensa. Poderase solicitar tamen a execución dun cálculo dos materiais e tempos necesarios para a reparación (ficha de

reparación e procesos).

O tempo asignado para a proba será de 3 horas

O alumno deberá asistir  co material de seguridade persoal necesario para a realización da proba: calzado de seguridade, funda de traballo e luvas

de protección adecuadas

Nas notas de taller ,aparte dos propios coñecementos mínimos con respecto a materiais  e procesos, asi como a sua execución, o profesor poderá

ponderar persoalmente a actitude do alumno á hora de valorar o seu rendemento, buscando conceptos como: orden, limpeza, atención, detalle, etc
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