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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

RA1 - Selecciona tratamentos anticorrosivos tendo en conta a relación entre as capas de protección e as zonas que cumpra protexer.

RA2 - Aplica proteccións anticorrosivas, e analiza os procedementos de preparación e de aplicación dos produtos.

RA3 - Prepara superficies para igualacións dimensionais e de forma, e xustifica a técnica seleccionada.

RA4 - Aplica aparellamentos tendo en conta as características da superficie que se vaia tratar.

RA5 - Aplica revestimentos antisonoros, de recheo e de selamento, tendo en conta a relación entre as características do produto e a súa situación no
vehículo.
RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

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

CA1.2 Describíronse os factores de ataque por corrosión.

CA1.4 Explicáronse os ensaios de corrosión.

CA1.5 Describíronse os tratamentos anticorrosivos utilizados na fabricación de vehículos.

CA1.6 Clasificáronse as zonas máis comúns de ataque por corrosión do vehículo.

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

CA1.8 Describíronse as proteccións anticorrosivas empregadas durante as reparacións de vehículos.

CA1.9 Seleccionáronse produtos anticorrosivos en función da zona que haxa que protexer.

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

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

CA3.4 Realizouse a preparación de produtos seguindo as regras de proporción de mesturas que indiquen as súas fichas técnicas.

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

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

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

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

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

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles e máquinas do taller de pintura.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da área de pintura.

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

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

RA1 - Selecciona tratamentos anticorrosivos tendo en conta a relación entre as capas de protección e as zonas que cumpra protexer.

RA2 - Aplica proteccións anticorrosivas, e analiza os procedementos de preparación e de aplicación dos produtos.

RA3 - Prepara superficies para igualacións dimensionais e de forma, e xustifica a técnica seleccionada.

RA4 - Aplica aparellamentos tendo en conta as características da superficie que se vaia tratar.

RA5 - Aplica revestimentos antisonoros, de recheo e de selamento, tendo en conta a relación entre as características do produto e a súa situación no
vehículo.
RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Realizouse diagramas de procedementos de protección activa e pasiva.

CA2.1 Identificáronse as zonas e os elementos afectados que necesiten tratamento.

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

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

CA2.4 Realizáronse decapaxes, neutralizando os refugallos dos produtos utilizados e preparáronse as superficies.

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

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

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

CA2.9 Efectuáronse operacións de electrocincaxe en superficies metálicas e neutralización dos refugallos.

CA2.10 Preparáronse imprimacións utilizando regras de proporcionalidade na realización de mesturas, e controlouse a viscosidade.

CA2.11 Aplicáronse imprimacións fosfatantes tendo en conta a documentación técnica de fábrica dos produtos.

CA2.12 Aplicáronse imprimacións segundo especificacións técnicas.

CA2.13 Respectáronse as normas de uso dos produtos descritas nas súas fichas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

CA3.2 Cumpríronse as normas de seguridade durante o manexo dos disolventes de limpeza.

CA3.3 Preparáronse as zonas de aplicación eliminando bordos e igualando a planitude coa pintura vella.

CA3.4 Realizouse a preparación de produtos seguindo as regras de proporción de mesturas que indiquen as súas fichas técnicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.2 Comprobouse que o enmascaramento cubra as zonas adxacentes.

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

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

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

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

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

CA4.8 Empregáronse técnicas de aplicación de aparellamento con pistola, respectando as presións adecuadas en función do dano que se repare.

CA4.9 Empregáronse técnicas de secadura e acabamento.

CA4.10 Aplicáronse correctamente os sistemas de secadura rápida.

CA4.11 Efectuáronse as lixaduras necesarias ata obter as características dimensionais e de forma, sen defectos na superficie.

CA4.12 Verificouse que a superficie aparellada reúna os requisitos de calidade necesarios para a aplicación das capas de embelecemento.

CA5.2 Seleccionáronse os medios e axustáronse os parámetros de funcionamento.

CA5.3 Aplicáronse revestimento para baixos e conseguíronse distintos acabamentos en función da técnica de pulverización.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

CA5.6 Aplicáronse espumas poliuretánicas nas zonas especificadas.

CA5.7 Aplicáronse revestimentos en cordóns de soldadura.

CA5.8 Aplicáronse pranchas antisonoras nas zonas especificadas.

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

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

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

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

CA6.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Selecciona  tratamentos anticorrosivos

-Explica o fenómeno da corrosión dos materiais metálicos.

-Conoce os factores de ataque da corrosión ao vehículo: zonas primarias; ataque a traveseiros; co-rrosión interna e externa.

-Explica a importancia da estanquidade como calidade do acabamento na reparación. Consideración das saídas de auga.

-Diferencia entre protección anticorrosiva activa e pasiva.

-Conoce as características dos recubrimentos de cinc. Metais de sacrificio.

-Explica os procesos de protección anticorrosiva e de igualación aplicados en fabricación e reparación.

-Aplica produtos de protección e de igualación de superficies na reparación.

Técnicas de protección anticorrosiva

-Conoce as proteccións anticorrosivas  aplicadas en reparación.

-Conoce as técnicas de ancoraxe.

-Conoce as técnicas de decapaxe.

-Explica en que consiste a electrocincaxe: equipamentos; preparación das disolucións de cinc.

-Explica as técnica de aplicación das imprimacións: fosfatantes e EPOXI.

-Explica a función dos activadores e catalizadores.

-Interpreta os pictogramas.

-Coñece as técnicas de preparación de produtos mesturados por volume e por peso.

-Cañece os riscos dos peróxidos sobre as mucosas

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Preparación e igualación de superficies

-Coñece o equipamento e técnicas de limpeza.

-Coñece as masillas de recheo de aplicación con espátula e con pistola: tipos, características e aplicación.

-Coñece os equipamentos e ferramentas para o proceso de igualación de superficies.

-Explica os tipos, funcionamento, regulación e mantemento das pistolas aerográficas.

-Explica os tipos, técnicas de traballo e mantemento dos equipos de secado.

-Coñece e aplicas as técnicas de lixado.

-Explica os tipos de abrasivo:constitución, tipos e graos.

-Coñece  as máquinas lixadoras: tipoloxía en función da súa forma, da traxectoria de corte de partículas e do tipo de motor.

-Coñece os equipamentos de aspiración de po.

Aplicación de aparellamentos

-Explica o proceso de aparellamento.

-Coñece os aparellamentos de alto grosor.

-Coñece os aparellamentos húmido sobre húmido.

-Aplica correctamente a técnica de aplicación do aparellamento con pistola.

-Interpreta a documentación técnica.

-Coñece os equipamentos e ferramentas para a aplicación de revestimentos e seladores.

-Coñece as proteccións fronte aos ruídos: espumas poliuretánicas, pranchas antisonoras, etc.

Prevención de riscos laborais e protección ambiental.

-Coñece os riscos inherentes ao taller de pintura.

-Emprega os equipamentos de protección individual (EPI).

-Interpreta e mañexa as fichas de seguridade.

-Implementa medidas de xestión ambiental

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Consta dun exame tipo test con 50 preguntas.

As preguntas non contestadas non restan nota e as mal respostadas baixan nota, a razón de 0,25 por fallo.

Duranción da proba 2 horas.

O alumno deberá aprobar esta parte da proba para poder presentarse a segunda.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Exame práctico

Proba práctica no taller baseada nos contidos desta programación.

O alumno debera traer dos equipos de seguirdade e protección persoal necesarios para traballar no taller de carrozaría.

O alumno poderá aportar aquela ferramenta especifica que considere apropiada para o desenvolvemento da proba práctica.

Duranción da proba: 3 horas

Esta proba valorarase mediante unha lista de chequeo.
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