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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 como se alimenta un motor Otto e como se fai a mistura no carburador 

3 como se produce o salto de chispa nas buxías 

4 como se fai a mistura aire gasolina en motores de inxección 

5 como se fai e en que momento a pulverización do combustible diesel 

6 como se pode xestionar a inxección diesel coa electrónica 

7 como podemos sobrealimentar o motor 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

2   RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores otto, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 

os constitúen. 

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de  
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). • CA1.3 Identificáronse os elementos que 
compoñen os sistemas de alimentación dos motores de gasolina e de GLP.  • CA1.4 
Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de 

gasolina:presións, caudais, temperaturas, etc. CA1.7 Estableceuse a secuencia das 
fases de funcionamento do motor de gasolina (arranque en frío, postarranque, 
aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse as súas características máis 

importantes.• CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector. 

Traballo escrito sobre carburadores 
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3    RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores 
otto, para o que interpreta as variacións dos seus parámetros e a 
funcionalidade dos elementos que os constitúen.  RA2 - Localiza avarías nos 
sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas.  RA3 - Mantén os sistemas auxiliares do 
motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as especificacións técnicas.  RA4 - Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que 
interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do motor.  RA5 - 
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. 

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de N 5 
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). CA1.2 Identificáronse os elementos que 
constitúen os sistemas de acendemento e os seus  parámetros característicos. CA2.3 
Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. CA2.4 Seleccionouse o 

equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo. CA2.9 
Identificáronse as causas da avaría. CA2.10 Planificouse de xeito metódico a 
realización das actividades en previsión de posibles dificultades. CA3.1 Interpretouse a 
documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos 

elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimentación do motor otto. 
CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
do proceso de desmontaxe e montaxe. CA3.4 Verificouse o estado dos compoñentes. 
CA3.5 Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 

CA4.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de 
escape  nos motores otto. CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón 
a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de 
electromecánica dun taller. CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de 

protección persoal e colectiva que  cumpra adoptar na execución das operacións da 
área de electromecánica. CA5.3 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. 

CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro  factor de prevención de riscos. CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para 
a súa retirada selectiva. CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais 

e de protección ambiental  nas operacións realizadas. 

 

Traballo escrito sobre sistemas de acendido 
por chispa convencionais. 

Traballo escrito sobre sistemas de acendido 
por chispa electrónicos 
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4   RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas auxiliares nos motores otto, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen.  RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo 
en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.  RA3 - Mantén os 

sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as especificacións técnicas.  RA4 - Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e anticontaminación dos motores otto, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de funcionamento do motor.  RA5 - 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 

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de  
gasolina e de gas licuado de petróleo (GLP). CA1.2 Identificáronse os elementos que 
constitúen os sistemas de acendemento e os seus  parámetros característicos. CA1.3 
Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos motores 

de gasolina e de GLP • CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación 
dos motores de gasolina: presións, caudais, temperaturas, etcCA1.5 Identificáronse os 
sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen  nos sistemas de 
inxección de gasolina e de GLP. • CA1.6 Relacionáronse os parámetros de 

funcionamento do sistema de inxección de gasolina (tensión, resistencia, sinais e 
curvas características, etc.) coa funcionalidade deste • CA1.7 Estableceuse a secuencia 
das fases de funcionamento do motor de gasolina (arranque en frío, postarranque, 
aceleración e corte en retención, etc., e interpretáronse as súas características máis 

importantes. • CA1.8 Manifestouse un especial interese pola tecnoloxía do sector •  
CA2.2 Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción CA2.3 
Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica  • CA2.9 Identificáronse as 
causas da avaría • CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades 

en previsión de posibles dificultades • CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e 
determinouse o proceso de desmontaxe e montaxe dos elementos que constitúen os 
sistemas de acendemento e alimentación do motor otto. CA3.2 Seleccionáronse os 
medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do  proceso de 

desmontaxe e montaxe. • CA3.3 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe 
e montaxe, seguindo a establecida na documentación técnica. • CA3.4 Verificouse o 
estado dos compoñentes. CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de 
sobrealimentación utilizados nos motores otto • CA4.2 Identificáronse os elementos que 

compoñen o sistema de sobrealimentación domotor otto. • CA4.3 Describíronse as 
características dos sistemas anticontaminación utilizados nos  motores otto • CA4.4 
Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación • CA4.6 
Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos 

contaminantes xerados • CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor 
cos elementos contaminantes:  vapores de combustible, vapores de aceite e residuos 
de combustión • CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais ferramentas, utensilios e máquinas da área de 

electromecánica dun taller • CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de 
protección persoal e colectiva que  cumpra adoptar na execución das operacións da 
área de electromecánica. • CA5.3 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. • 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos • CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para 

a súa retirada selectiva. 

Traballo escrito sobre inxección electrónica 
de gasolina. 

Traballo escrito sobre sistemas de inxección 
GLP. 
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 5  RA1 - Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen. RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo 
en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas RA3 - Mantén os 

sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as especificacións técnicas.  RA4 - Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de funcionamento do motor. RA5 - 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. 

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel. 
• CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos 
motores diésel. • CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación 
diésel• CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores 

diésel  (presións, caudais, temperaturas, etc.). CA1.6 Interpretáronse as características 
dos sistemas de arranque en frío dos motores diésel. • CA1.7 Seleccionáronse os 
axustes que cumpra realizar nos sistemas de inxección dos motores diésel CA1.8 
Interpretáronse as características que definen as fases de funcionamento do motor 

diésel (arranque en frío, posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc . 
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. • CA2.3 
Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica • CA2.4 Seleccionouse o 
equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en servizo • CA2.8 

Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar • CA2.9 
Identificáronse as causas da avaría • CA2.10 Planificouse de xeito metódico a 
realización das actividades en previsión de posibles dificultades • CA3.1 Interpretouse a 
documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e  montaxe dos 

elementos que constitúen os sistemas de alimentación dos motores diésel • CA3.2 
Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función 
proceso de desmontaxe e montaxe • CA4.3 Describíronse as características dos 
sistemas anticontaminación utilizados nos  motores diésel. • CA4.6 Relacionáronse os 

procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos  contaminantes xerados. • 
CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos 
contaminantes (vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión. 
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 

materiais,  ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller • 
CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que  
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica • CA5.3 
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 • CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións 
e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos • CA5.5 

Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

Traballo escrito de sistemas de filtrado, 
quencemento, tipos de inxeccións diésel, 

inxectores mecánicos e anticontaminación 
diésel. 

Traballo de bombas VE. 

Traballo de bombas DPC. 



 

 

Páxina 7 de 10 

 

 6  RA1 - Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen.  RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo 
en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.  RA3 - Mantén os 

sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as especificacións técnicas. RA4 - Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de funcionamento do motor.  RA5 - 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. 

 CA1.1 Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores diésel. 
• CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos  
motores diésel. • CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación 
diésel• CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores 

diésel  (presións, caudais, temperaturas, etc • CA1.5 Definíronse os parámetros de 
funcionamento dos sensores, os actuadores e as unidades de control do sistema de 
inxección diésel • CA1.6 Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en 
frío dos motores diésel • CA1.7 Seleccionáronse os axustes que cumpra realizar nos 

sistemas de inxección dos  motores diésel • CA1.8 Interpretáronse as características 
que definen as fases de funcionamento do motor  diésel (arranque en frío, 
posquecemento, aceleración e corte de réxime máximo, etc.). • CA2.2 Identificouse o 
elemento ou o sistema que presente a disfunción • CA2.3 Seleccionouse e 

interpretouse a documentación técnica. • CA2.4 Seleccionouse o equipamento de 
medida ou control, e efectuouse a súa posta en  servizo • CA2.8 Determinouse o 
elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar.  • CA2.9 Identificáronse as 
causas da avaría. • CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades 

en previsión de  posibles • CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e 
determinouse o proceso de desmontaxe e  montaxe dos elementos que constitúen os 
sistemas de alimentación dos motores diésel • CA3.2 Seleccionáronse os medios, as 
ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e 

montaxe. • CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación 
utilizados nos motores diésel • CA4.2 Identificáronse os elementos que compoñen o 
sistema de sobrealimentación do  motor diésel. • CA4.3 Describíronse as características 
dos sistemas anticontaminación utilizados nos  motores diésel • CA4.4 

Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. • CA4.6 
Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos  
contaminantes xerados • CA4.7 Relacionáronse as fontes de contaminación do motor 
cos elementos contaminantes  (vapores de combustible, vapores de aceite e residuos 

de combustión). • CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de 
electromecánica dun taller. • CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de 
protección persoal e colectiva que  cumpra adoptar na execución das operacións da 

área de electromecánica. • CA5.3 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 • 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 

primeiro  factor de prevención de riscos • CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados 

para a súa retirada selectiva. 

Traballo escrito de bombas controladas 
electronicamente. 

Traballo de sistemas inxector bomba. 

Traballo de sistemas common rail. 
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 7  RA1 - Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos que 
os constitúen. RA2 - Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo 
en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. RA3 - Mantén os 

sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica procedementos 
establecidos segundo as especificacións técnicas.  RA4 - Mantén os sistemas de 
sobrealimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que interpreta os 
valores obtidos nas probas de funcionamento do motor.  RA5 - 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 

 CA1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos 
motores diésel • CA1.3 Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación 
diésel. • CA1.4 Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores 
diésel (presións, caudais, temperaturas, etc.). • CA1.5 Definíronse os parámetros de 

funcionamento dos sensores, os actuadores e as unidades de control do sistema de 
inxección diésel • CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a 
disfunción • CA2.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. CA2.4 
Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en  

servizo. • CA2.9 Identificáronse as causas da avaría • CA2.10 Planificouse de xeito 
metódico a realización das actividades en previsión de  posibles dificultades • CA3.1 
Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e  
montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de alimentación dos motores diésel 

• CA3.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en 
función do proceso de desmontaxe e montaxe •  CA3.4 Verificouse o estado dos 
compoñentes • CA4.1 Interpretáronse as características dos sistemas de 
sobrealimentación utilizados nos  motores diésel • CA4.2 Identificáronse os elementos 

que compoñen o sistema de sobrealimentación do  motor diésel. CA4.4 
Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación• CA4.7 
Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes 
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión). • CA5.1 

Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,  
ferramentas, utensilios e máquinas da área de electromecánica dun taller. • CA5.2 
Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que  
cumpra adoptar na execución das operacións da área de electromecánica. • CA5.3 

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.  • CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións 
e dos equipamentos como primeiro  factor de prevención de riscos. • CA5.5 

Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

Traballo escrito de sistemas de 
sobrealimentación de motores. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os traballos de recuperación faranse pola avaliación que teñan pendente. Os traballos constan dunha batería de preguntas nas que o alumno terá que describir  procesos de localización e reparación de avarías, descrición de 
compoñentes ou enumeralos. Estes traballos serán individuais e terán que ser feitos polo alumno, non sendo válido un copia-pega dos apuntes, nin os feitos por outros compañeiros. Os traballos serán entregados no transcurso 
desta avaliación. O profesor os corrixirá e enviará unha copia corrixida ó alumno, para que vexa os erros que tivo.  
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O sistema de avaliación dos alumnos con perda de avaliación continua será o mesmo que no apartado 6.a, xa que os alumnos foron avisados e contestaron todos ó correo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Ó enviar os traballos corrixidos, e respostar  ás posibles dúbidas que tiveran antes de entregar o traballo, mantense unha correspondencia fluída cós alumnos. 

 

 

 

 

 


