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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 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos.

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema.

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus
efectos e as súas causas.

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA6 - Aplica 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 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a estanquidade dos
circuítos.

CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da reparación.

CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos.

CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas.

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías.

CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica.

CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos compoñentes do motor.

CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica.

CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin desgastes anómalos.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.

CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración.

CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica
dun taller.

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

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo.

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.
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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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a
funcionalidade dos seus elementos.

RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os seus elementos e describe a súa función no sistema.

RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus
efectos e as súas causas.

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.

RA6 - Aplica 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 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.2 Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.3 Realizáronse os diagramas teóricos e reais dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro tempos (otto e diésel).

CA1.5 Determináronse os axustes e as postas a punto que cumpra realizar na montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e de catro tempos.

CA2.1 Identificáronse as características e as propiedades dos lubricantes e dos refrixerantes utilizados nos motores.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos sistemas de lubricación dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das operacións que se vaian realizar no manexo e na aplicación de xuntas e seladores para lograr a estanquidade dos
circuítos.

CA2.6 Seleccionáronse as precaucións necesarias no manexo dos fluídos dos circuítos de refrixeración e lubricación.

CA2.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica correspondente e relacionouse co sistema obxecto da reparación.

CA3.2 Seleccionáronse os medios e os equipamentos, para o que se realiza a toma de parámetros necesarios nos puntos de medida correctos.

CA3.3 Comprobouse que non existan fugas de fluídos, vibracións nin ruídos anómalos.

CA3.4 Verificáronse os niveis do refrixerante e do lubricante do motor.

CA3.5 Verificouse o estado do lubricante e comprobouse que manteña as características de uso determinadas.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías.

CA3.7 Comparáronse os valores dos parámetros obtidos cos dados na documentación técnica.

CA3.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA3.9 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos compoñentes do motor.

CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

CA4.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica.

CA4.4 Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin desgastes anómalos.

CA4.5 Comprobouse que a cilindrada e a relación de compresión se corresponda coas especificacións técnicas.

CA4.6 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA4.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA4.8 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos sistemas de lubricación e refrixeración.

CA5.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

CA5.3 Realizouse a desmontaxe e a montaxe seguindo a secuencia de operacións establecida na documentación técnica.

CA5.4 Realizouse o purgamento e verificouse a estanquidade do circuíto de refrixeración.

CA5.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica.

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida.

CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica
dun taller.

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

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de
traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo.

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.
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Para acadar a  avaliación positiva o alumno terá que:

¿ Desmontar, limpar, medir, verificar e montar tódolos mecanismos que compoñen un motor de gasolina.

¿ Determina-lo estado dos elementos que compoñen o motor de catro tempos de gasolina.

¿ Realiza-la posta a punto da distribución e o reglaxe de taqués.

        Fará a posta a punto do acendido e arrincará o motor e fará a verificación de compresión dos cilindros.

        Deste xeito valoraremos os procedementos.

¿ Presentará unha memoria do proceso de desmontaxe,verificacións e montaxe do motor  de gasolina asignado.

¿ Fará os exercicios de repaso que lle son entregados polo mestre para realizar na casa.

¿ Realizará como mínimo un exame teórico nos que terá que saber:

¿ Describi-las características, constitución, ciclos de traballo e  funcionamento dos motores de catro tempos de gasolina.

¿ Realizar e interpretar diagramas de distribución.

¿ Realizar e explicar diagramas teóricos, reais e ciclos termodinámicos en motores de catro tempos.

¿ Seleccionar e interpreta-la documentación técnica.

¿ Identificar os elementos que compoñen os motores e a súas comprobacións.

¿ Secuencia correcta das operacións de desmontaxe e montaxe dun motor de catro tempos de gasolina.

¿ Utilización correcta dos equipos de medida.

¿ Realizar cálculos necesarios para determina-los parámetros do motor (cilindrada, relación de compresión, etc.)

¿ Interpretar curvas características que definen a un motor(par, potencia y consumo)

Desmontar, l Para acadar a avaliación positiva o alumno terá que:

¿ impar , medir, verificar e montar tódolos mecanismos que compoñen un motor diesel.

¿ Determina-lo estado dos elementos que compoñen o motor de catro tempos diésel.

¿ Realiza-la posta apunto da distribución e o reglaxe de taqués.

¿ Fará a posta a punto da bomba (axudado polo mestre)  e arrincará o motor e fará a verificación de compresión dos cilindros.

  Deste xeito valoraremos os procedementos.

¿ Presentará unha memoria do proceso de desmontaxe-montaxe do motor diésel asignado.

¿ Fará os exercicios de repaso que lle son entregados polo mestre para realizar na casa.

¿ Realizara como mínimo un exame teórico nos que terá que saber:

¿ Describi-las características, constitución, ciclos de traballo e  funcionamento dos motores de catro tempos Diésel.

¿ Realizar e interpretar diagramas de distribución.

¿ Realizar e explicar diagramas teóricos, reais e ciclos termodinámicos en motores de catro tempos.

¿ Seleccionar e interpreta-la documentación técnica.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ Identificar os elementos que compoñen os motores e a súas comprobacións.

¿ Secuencia correcta das operacións de desmontaxe e montaxe dun motor de catro tempos diésel.

¿ Utilización correcta dos equipos de medida.

¿ Realizar cálculos necesarios para determina-los parámetros do motor (cilindrada, relación de compresión, etc..)

¿ Interpretar curvas características que definen a un motor (par , potencia y consumo)

Para acadar a  avaliación positiva o alumno terá que:

¿ Desmontar, limpar, medir, verificar e montar tódolos mecanismos que compoñen un circuíto de engraxe.

¿ Fará comprobacións de presións do circuíto e localizará posibles avarías.

¿ Demostrará unha secuenciación correcta a hora de facer o mantemento do sistema de engraxe , facendo as substitucións dos elementos

necesarios.

¿ Desmontar, limpar, medir, verificar e montar tódolos mecanismos que compoñen un circuíto de refrixeración.

¿ Encher e purgar o circuíto.

¿ Localizará  fugas no circuíto de refrixeración empregando o utillaxe específico.

¿ Demostrará unha secuenciación correcta a hora de facer o mantemento do sistema de refrixeración, facendo as substitucións dos

elementos necesarios.

 Deste xeito valoraremos os procedementos.

¿ Presentará unha memoria do proceso de desmontaxe-montaxe e mantemento do circuíto de engraxe.

¿ Presentará unha memoria do proceso de desmontaxe-montaxe e mantemento do circuíto de refrixeración.

¿ Fará os exercicios de repaso que lle son entregados polo mestre para realizar na casa.

¿ Realizara como mínimo un exame teórico nos que terá que saber:

¿ Explica-la misión do sistema de engraxe.

¿ Identifica-los elementos que compoñen os sistemas de lubrificación e a súa comprobación.

¿ Identifica-los distintos tipos de aceites utilizados e interpreta-las siglas dos envases.

¿ Describi-los sistemas de engraxe utilizados.

¿ Explica-lo funcionamento dos  diferentes sistemas de engraxe.

¿ Explica-la misión do sistema de refrixeración.

¿ Identifica-los elementos que compoñen os sistemas de refrixeración e a súa comprobación.

¿ Identifica-los distintos tipos de anticonxelantes utilizados.

¿ Describi-los sistemas de refrixeración utilizados(aire , auga)

¿ Explica-lo funcionamento dos  diferentes sistemas de refrixeración.

Avaliación procesual será continua, estando ésta composta por tres variables:

 Contidos ( probas / exámes teóricos).

 Procedementos (Destrezas, habilidades).

 Actitudes (iniciativa, orden, limpeza, coidado y aproveitamento de

                                   medios).

  A nota final será a suma das notas parciais de cada unha destas variables, aplicando a cada   unhas delas o seguinte porcentaxe:

¿ -© Contidos----------------------------------------40%

¿ -(P) Destrezas e habilidades----------------------50%
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¿ -(A) Actitude---------------------------------------10%

¿ -Nota final-----------------©+ (P)+(A) -----------100%

Considerarase APTO, o alumno que supere os apartados anteriores; É requisito indispensable para aprobar o módulo ter en cada un dos

apartados anteriores unha nota mínima dun 5.

No caso de que se suspenda o módulo (nota inferior a 5) recuperaránse únicamente as variables ( contidos, procede-mentos, actitudes) cunha nota

inferior a 5.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Constará dun suposto teórico ( a deserolar e tipo test ) que incluirá ( poderá incluir ) todos os contidos mínimos sinalados no punto 3. Tempo da

proba 3 horas

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Constará dun suposto practico ( a deserolar e tipo test ) que incluirá ( poderá incluir ) todos os contidos mínimos sinalados no punto 3. Tempo da

proba 6 horas
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