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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
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0255 Elementos metálicos e sintéticos 02020/2021 0267

MP0255_22 Elementos sintéticos 02020/2021 0110

MP0255_12 Elementos metálicos 02020/2021 0157

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL GARCÍA DEUS

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

(MP0255_22) RA1 - Diagnostica deformacións en elementos sintéticos, e selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.

(MP0255_12) RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.

(MP0255_12) RA3 - Repara elementos de aluminio para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0255_22) CA1.1 Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos máis utilizados no automóbil.

(MP0255_22) CA1.2 Identificáronse as propiedades dos materiais plásticos e compostos.

(MP0255_12) CA1.2 Explicáronse as características e o uso de ferramentas e equipamentos empregados na conformación da chapa.

(MP0255_22) CA1.4 Identificáronse os materiais plásticos que compoñen un elemento utilizando a simboloxía gravada e microfichas.

(MP0255_12) CA1.5 Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte) e en función da súa localización (de acceso
doado ou difícil, ou sen acceso).

(MP0255_12) CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano.

(MP0255_12) CA3.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0255_22) RA1 - Diagnostica deformacións en elementos sintéticos, e selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.

(MP0255_12) RA1 - Diagnostica deformacións en elementos metálicos, para o que selecciona as técnicas e os procedementos de reparación.

(MP0255_12) RA2 - Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados.

(MP0255_22) RA2 - Repara elementos de materiais plásticos e compostos, devolvéndolles a forma e as dimensións orixinais.

(MP0255_12) RA3 - Repara elementos de aluminio para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as técnicas e os procedementos axeitados.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0255_12) CA1.1 Identificáronse as características e a composición do material metálico para reparar (aceiros, aluminios, etc.).

(MP0255_22) CA1.3 Identificáronse mediante ensaios os tipos de materiais plásticos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0255_12) CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para determinar o nivel e o tipo de dano da deformación.

(MP0255_12) CA1.4 Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.).

(MP0255_22) CA1.5 Identificouse o tipo de dano aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.).

(MP0255_22) CA1.6 Determináronse as pezas para substituír ou para reparar, en función do dano.

(MP0255_22) CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación.

(MP0255_12) CA1.7 Verificouse que o diagnóstico cote a deformación formulada.

(MP0255_22) CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto que cumpra reparar.

(MP0255_12) CA2.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.

(MP0255_12) CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación.

(MP0255_22) CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para efectuar a reparación.

(MP0255_12) CA2.3 Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano.

(MP0255_22) CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar o método de reparación do elemento.

(MP0255_22) CA2.4 Determinouse o nivel do dano do elemento.

(MP0255_12) CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro.

(MP0255_12) CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido.

(MP0255_22) CA2.5 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de calor.

(MP0255_12) CA2.6 Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e ventosas.

(MP0255_22) CA2.6 Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor.

(MP0255_12) CA2.7 Efectuouse a reparación de elementos sen acceso mediante a apertura dunha ventá e a utilización do martelo de inercia.

(MP0255_22) CA2.7 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química.

(MP0255_22) CA2.8 Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural.

(MP0255_12) CA2.8 Reparouse a deformación mediante varas, logo de elixir a apropiada ao tipo de deformación.

(MP0255_22) CA2.9 Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta, ata lograr as dimensións da peza.

(MP0255_12) CA2.9 Verificouse que o elemento recuperara as formas e as dimensións orixinais.

(MP0255_22) CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental.

(MP0255_12) CA2.10 Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no proceso de traballo.

(MP0255_12) CA3.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0255_12) CA3.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación.

(MP0255_12) CA3.4 Conformáronse deformacións mediante elementos de batido para aluminio, logo de efectuar a temperaxe da superficie.

(MP0255_12) CA3.5 Conformáronse aboladuras en elementos de aluminio, logo de temperar a superficie, utilizando gonzos e espárragos, soldadura con
atmosfera de argon e por descarga do condensador.

(MP0255_12) CA3.6 Reparouse a deformación utilizando ventosa e martelo de inercia, logo de temperar a superficie.

(MP0255_12) CA3.7 Temperouse a superficie utilizando identificadores térmicos.

(MP0255_12) CA3.8 Corrixíronse as deformacións en superficies de aluminio polo método de sistemas de varas, logo de elixir a vara acaída para este tipo
de deformación.

(MP0255_12) CA3.9 Verificouse que as operacións realizadas devolvan as formas e as dimensións orixinais.

(MP0255_12) CA3.10 Aplicáronse normas de seguridade, saúde laboral e impacto ambiental no proceso de traballo.

Os mínimos esixibles serán os seguintes:

- Explicáronse as características e o uso de ferramentas e equipamentos empregados na conformación da chapa.

- Identificouse a deformación aplicando técnicas de diagnóstico (visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.).

- Clasificouse o dano en función do seu grao e da súa extensión (leve, medio ou forte) e en función da súa localización (de acceso doado ou difícil,

ou sen acceso).

- Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.

- Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación.

- Determinouse o método de reparación en función do tipo de dano.

- Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro

- Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido.

- Verificouse que o elemento recuperara as formas e as dimensións orixinais.

- Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no proceso de traballo.

- Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e ventosas.

- Aplicáronse normas de seguridade, de saúde laboral e de impacto ambiental no proceso de traballo.

- Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.

- Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar o método de reparación do elemento.

- Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor.

- Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química.

- Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural.

- Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental.

- Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto que cumpra reparar.

- Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar o método de reparación do elemento.

- Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta, ata lograr as dimensións da peza.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Conformáronse deformacións mediante elementos de batido para aluminio, logo de efectuar a temperaxe da superficie.

- Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos máis utilizados no automóbil.

- Identificáronse as propiedades dos materiais plásticos e compostos.

- Identificáronse os materiais plásticos que compoñen un elemento utilizando a simboloxía gravada e microfichas.

- Determináronse as pezas para sustituír ou para reparar, en función do dano.

- Verificouse que o diagnóstico cote a deformación.

- Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto que cumpra reparar.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Nas diferentes probas especificaranse o valor das cuestións, sendo a puntuación máxima a alcanzar de 10 puntos por proba.

- Consideraránse positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco puntos.

- A non superación da primeira parte da proba implica a eliminación no proceso.

- No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

- A nota final consistirá nunha nota numérica, de 1 a 10 e calcularase facendo a media das duas probas. Será necesario acadar a lo menos un 5 en

cada una para poder facer a media.

- O non crumprimento das normas de seguridade, hixiene, medioambientais inherentes aos procesos de reparación de motores, serán motivo de

cualificación negativa na proba.

- Actitudes non acordes co desenvolvemento das actividades (recoller ferramenta e taller, emprego de modo axeitado da ferramenta, xogos,

emprego de aparellos electrónicos e informáticos sin autorización, malas contestacións ou comportamento e outras) serán motivo de cualificación

negativa na proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá na resolución por escrito de cuestións teóricas e resolucións de problemas relacionados cos criterios de

avaliación que se detallan no punto 2.1.b., 2.3.b.

As preguntas tipo test mal contestadas puntuarán negativo, é dicir, cada pregunta mal contestada, elimina unha ben contestada.

As preguntas de desenrolo en branco ou mal contestadas, non puntúan negativamente.

Para a superación desta proba, o alumnado deberá acadar o 50% das preguntas correctamente contestadas unha vez realizados os descontos.

Para a realización da proba será necesario o uso de bolígrafo azul ou negro.

Non se permitirá o uso de móbiles nin de ningún outro dispositivo electrónico.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa.

Non se permitirá o acceso á proba unha vez finalizado o proceso de chamamento público do/a alumno/a.

A duración desta proba será de 2 horas.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As actividades de carácter práctico que se levarán a cabo nos talleres, serán as seguintes:

- Probas prácticas relacionadas cos resultados de aprendizaxe do currículum. Probas de diagnose, análise de deformaciones e conformado  en

elementos de carrozarías de aceiro, aluminio e materias sintéticos, conformado en zonas con acceso y zonas sin acceso, utilizando técnicas de

batido, recollido, etc,, identificación e métodos de reparación dos diferentes tipos de plásticos según a súa natureza

- Esta práctica puntuase de 1 a 10 e no caso de haber máis de un proceso práctico farase a media aritmética entre eles, sempre que obteña unha

puntuación mínina de 5 en cada proceso práctico.

- A non utilización das normas de seguridade impiden a realización desta proba.
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EPIs (equipos de protección individual): Funda, zapatos e gafas de seguridade). Bolígrafo azul ou negro.

Non se permite o emprego de ningún sistema de telefonía móbil nin de ningún outro dispositivo electrónico.

Duración desta proba: 3 horas.
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