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MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade 02018/2019 0157

MP0458_23 Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort 02018/2019 032

MP0458_13 Confortabilidade no habitáculo 02018/2019 080

MP0458_33 Seguridade pasiva 02018/2019 045

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ENRIQUE TEIJEIRO LOMBARDÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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

(MP0458_13) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a súa función
no conxunto ao que pertence.
(MP0458_23) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, e
describe a súa función no conxunto ao que pertence.
(MP0458_33) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de seguridade, e describe a súa función no
conxunto ao que pertence.
(MP0458_23) RA2 - Localiza avarías nos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e
as súas causas.

(MP0458_33) RA2 - Localiza avarías nos sistemas de seguridade, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0458_13) RA2 - Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0458_23) RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe as técnicas de
instalación e montaxe.
(MP0458_33) RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo
establecidos.
(MP0458_13) RA3 - Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como os sistemas que favorecen a visibilidade
exterior, para o que analiza e aplica procesos de traballo establecidos.
(MP0458_13) RA4 - 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.
(MP0458_23) RA4 - 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.

(MP0458_33) RA4 - Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procedementos de substitución e montaxe.

(MP0458_33) 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.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0458_23) CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort.

(MP0458_33) CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade.

(MP0458_13) CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade.

   (MP0458_23) CA1.1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas audiovisuais no vehículo.

   (MP0458_33) CA1.1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_13) CA1.1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de ventilación.

   (MP0458_33) CA1.1.2 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_13) CA1.1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de calefacción.

   (MP0458_23) CA1.1.2 Identificáronse os elementos dos sistemas de comunicación no vehículo.

   (MP0458_33) CA1.1.3 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

   (MP0458_23) CA1.1.3 Identificáronse os elementos dos sistemas de confort no vehículo.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0458_13) CA1.1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de climatización.

(MP0458_13) CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas características.

(MP0458_23) CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort segundo as súas características.

(MP0458_33) CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.1 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de ventilación.

   (MP0458_23) CA1.2.1 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais segundo as súas características.

   (MP0458_33) CA1.2.1 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade activa segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.2 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de calefacción.

   (MP0458_23) CA1.2.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de comunicación segundo as súas características.

   (MP0458_33) CA1.2.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade pasiva segundo as súas características.

   (MP0458_33) CA1.2.3 Identificouse o funcionamento dos sistemas de seguridade interior e do vehículo segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.3 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de climatización.

   (MP0458_23) CA1.2.3 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confort segundo as súas características.

(MP0458_13) CA1.3 Relacionouse o uso dos fluídos utilizados nos sistemas de aire acondicionado e climatización coas súas propiedades.

(MP0458_23) CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais.

(MP0458_33) CA1.3 Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na seguridade dos equipamentos con dispositivos
pirotécnicos.

(MP0458_23) CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_33) CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_13) CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e climatización.

   (MP0458_33) CA1.4.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_23) CA1.4.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas audiovisuais.

   (MP0458_23) CA1.4.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de comunicación.

   (MP0458_33) CA1.4.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_33) CA1.4.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

   (MP0458_23) CA1.4.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de confort.

(MP0458_13) CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_33) CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0458_23) CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

   (MP0458_13) CA1.5.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de ventilación.

   (MP0458_13) CA1.5.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de calefacción.

   (MP0458_13) CA1.5.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de climatización.

(MP0458_13) CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

(MP0458_23) CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

(MP0458_13) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_33) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_23) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_13) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra
manter.

(MP0458_33) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra
manter.

(MP0458_23) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e elementos que cumpra manter.

(MP0458_23) CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0458_23) CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_23) CA3.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort nun vehículo, utilizando documentación do
fabricante.

(MP0458_13) CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización.

   (MP0458_13) CA3.1.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de ventilación.

   (MP0458_23) CA3.1.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_13) CA3.1.2 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción.

   (MP0458_23) CA3.1.2 Localizáronse os compoñentes dos sistemas de comunicación nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_23) CA3.1.3 Localizáronse os compoñentes dos sistemas de confort nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_13) CA3.1.3 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de aire acondicionado e climatización.

(MP0458_13) CA3.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar.

(MP0458_33) CA3.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade.

   (MP0458_13) CA3.2.1 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar nos sistemas de ventilación.

   (MP0458_33) CA3.2.1 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_13) CA3.2.2 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que haxa que realizar nos sistemas de calefacción.
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Criterios de avaliación do currículo

   (MP0458_33) CA3.2.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_33) CA3.2.3 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

(MP0458_23) CA3.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de novos equipamentos no vehículo.

   (MP0458_23) CA3.3.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de novos equipamentos audiovisuais no
vehículo.

   (MP0458_23) CA3.3.2 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de novos equipamentos de comunicación no
vehículo.

   (MP0458_23) CA3.3.3 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria para a instalación de novos equipamentos de confort no
vehículo.

(MP0458_23) CA3.4 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento.

   (MP0458_23) CA3.4.1 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento audiovisual.

   (MP0458_23) CA3.4.2 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento de comunicación.

   (MP0458_23) CA3.4.3 Efectuouse un esquema previo de montaxe da instalación do novo equipamento de confort.

(MP0458_23) CA3.5 Seleccionáronse os elementos do equipamento que cumpra instalar e calculáronse as seccións dos condutores.

   (MP0458_23) CA3.5.1 Seleccionáronse os elementos do equipamento audiovisual que cumpra instalar e calculáronse as seccións dos condutores.

   (MP0458_23) CA3.5.2 Seleccionáronse os elementos do equipamentos de comunicación que cumpra instalar e calculáronse as seccións dos
condutores.

   (MP0458_23) CA3.5.3 Seleccionáronse os elementos do equipamento de confort que cumpra instalar e calculáronse as seccións dos condutores.

(MP0458_33) CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa situación dos compoñentes e a súa
interconexión eléctrica.

(MP0458_13) CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 0  (MP0458_13) CA3.10.1 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades do sistema de ventilación.

 0  (MP0458_13) CA3.10.2 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades dos sistemas de calefacción.

(MP0458_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de
electromecánica dun taller.

(MP0458_33) CA4.1 Describíronse tipos de carrozaría e a súa constitución xeral.

(MP0458_13) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de
electromecánica dun taller.

(MP0458_13) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_23) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_23) CA4.3 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.

(MP0458_13) CA4.3 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.

(MP0458_23) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0458_13) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0458_13) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_33) CA4.5 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe.

(MP0458_23) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_23) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0458_13) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0458_33) CA4.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_33) 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.

(MP0458_33) CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_33) 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.

(MP0458_33) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0458_33) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_33) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0458_33) CA5.7 Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos sistemas pirotécnicos.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0458_13) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de confortabilidade, e describe a súa función
no conxunto ao que pertence.
(MP0458_23) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, e
describe a súa función no conxunto ao que pertence.
(MP0458_33) RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de seguridade, e describe a súa función no
conxunto ao que pertence.

(MP0458_33) RA2 - Localiza avarías nos sistemas de seguridade, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0458_23) RA2 - Localiza avarías nos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e
as súas causas.

(MP0458_13) RA2 - Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0458_33) RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta e aplica procedementos de traballo
establecidos.
(MP0458_23) RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe as técnicas de
instalación e montaxe.
(MP0458_13) RA3 - Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como os sistemas que favorecen a visibilidade
exterior, para o que analiza e aplica procesos de traballo establecidos.
(MP0458_13) RA4 - 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.
(MP0458_23) RA4 - 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.

(MP0458_33) RA4 - Substitúe cristais e elementos auxiliares da carrozaría, e describe os procedementos de substitución e montaxe.

(MP0458_33) 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.
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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

Criterios de avaliación do currículo

(MP0458_13) CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade.

(MP0458_33) CA1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade.

   (MP0458_33) CA1.1.1 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_13) CA1.1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de ventilación.

   (MP0458_33) CA1.1.2 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_13) CA1.1.2 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de calefacción.

   (MP0458_33) CA1.1.3 Identificáronse os elementos dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

   (MP0458_13) CA1.1.3 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade do sistema de climatización.

(MP0458_23) CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort segundo as súas características.

(MP0458_13) CA1.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confortabilidade segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.1 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de ventilación.

   (MP0458_23) CA1.2.1 Identificouse o funcionamento dos sistemas audiovisuais segundo as súas características.

   (MP0458_23) CA1.2.2 Identificouse o funcionamento dos sistemas de comunicación segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.2 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de calefacción.

   (MP0458_23) CA1.2.3 Identificouse o funcionamento dos sistemas de confort segundo as súas características.

   (MP0458_13) CA1.2.3 Identificouse o funcionamiento dos sistemas de confortabilidade de climatización.

(MP0458_33) CA1.3 Seleccionáronse as normas que cumpra aplicar no manexo, no almacenamento e na seguridade dos equipamentos con dispositivos
pirotécnicos.

(MP0458_33) CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_23) CA1.4 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_13) CA1.4 Seleccionáronse as normas de uso dos fluídos de aire acondicionado e climatización.

   (MP0458_23) CA1.4.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas audiovisuais.

   (MP0458_33) CA1.4.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_33) CA1.4.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_23) CA1.4.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de comunicación.

   (MP0458_23) CA1.4.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de confort.

   (MP0458_33) CA1.4.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de seguridade interior e do vehículo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0458_13) CA1.5 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas.

(MP0458_33) CA1.5 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

   (MP0458_13) CA1.5.1 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de ventilación.

   (MP0458_13) CA1.5.2 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de calefacción.

   (MP0458_13) CA1.5.3 Relacionáronse os parámetros de funcionamento cos sistemas de climatización.

(MP0458_13) CA1.6 Describiuse o procedemento que cumpra utilizar na recarga de datos e parámetros de funcionamento das centrais electrónicas.

(MP0458_13) CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

(MP0458_33) CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

(MP0458_23) CA2.1 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.

(MP0458_33) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_23) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_13) CA2.2 Realizouse un diagrama do proceso de diagnóstico da avaría.

(MP0458_23) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e elementos que cumpra manter.

(MP0458_13) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica, e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra
manter.

(MP0458_33) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía e os esquemas cos sistemas e os elementos que cumpra
manter.

(MP0458_23) CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do aparello.

(MP0458_13) CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a posta en servizo do aparello.

(MP0458_33) CA2.4 Seleccionouse o equipamento de medida ou control e efectuouse a posta en servizo do aparello.

(MP0458_33) CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

(MP0458_23) CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

(MP0458_13) CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o que se realizou a toma de parámetros necesarios.

(MP0458_23) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0458_13) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0458_33) CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

(MP0458_23) CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

(MP0458_13) CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.

(MP0458_33) CA2.7 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar.
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(MP0458_13) CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, tomas de aire nin perdas de fluído.

(MP0458_23) CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos, acoplamentos nin interferencias.

(MP0458_33) CA2.8 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nin entradas de aire nin de líquidos.

(MP0458_23) CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

(MP0458_33) CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

(MP0458_13) CA2.9 Determináronse as causas da avaría.

(MP0458_33) CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0458_13) CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0458_23) CA2.10 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

(MP0458_33) CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_13) CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_23) CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_13) CA3.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización.

(MP0458_23) CA3.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort nun vehículo, utilizando documentación do
fabricante.

(MP0458_33) CA3.1 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade.

   (MP0458_23) CA3.1.1 Localizáronse os compoñentes dos sistemas audiovisuais nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_13) CA3.1.1 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de ventilación.

   (MP0458_33) CA3.1.1 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_23) CA3.1.2 Localizáronse os compoñentes dos sistemas de comunicación nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_13) CA3.1.2 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de calefacción.

   (MP0458_33) CA3.1.2 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_23) CA3.1.3 Localizáronse os compoñentes dos sistemas de confort nun vehículo, utilizando a documentación do fabricante.

   (MP0458_13) CA3.1.3 Interpretáronse na documentación técnica os parámetros dos sistemas de aire acondicionado e climatización.

   (MP0458_33) CA3.1.3 Localizáronse nun vehículo os elementos dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

(MP0458_23) CA3.2 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas.

(MP0458_33) CA3.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade.

   (MP0458_23) CA3.2.1 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas audiovisuais.
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   (MP0458_33) CA3.2.1 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_23) CA3.2.2 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas de comunicación.

   (MP0458_33) CA3.2.2 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_23) CA3.2.3 Comprobouse a funcionalidade das instalacións dos sistemas de confort.

   (MP0458_33) CA3.2.3 Interpretouse o esquema de funcionamento dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

(MP0458_33) CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade.

(MP0458_13) CA3.3 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización.

   (MP0458_13) CA3.3.1 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de ventilación.

   (MP0458_33) CA3.3.1 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade activa.

   (MP0458_33) CA3.3.2 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade pasiva.

   (MP0458_13) CA3.3.2 Desmontáronse e montáronse compoñentes dos sistemas de calefacción.

   (MP0458_33) CA3.3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade interior e do vehículo.

(MP0458_33) CA3.4 Léronse e borráronse os códigos de avaría de airbag e pretensor de cinto de seguridade con equipamento de diagnose.

(MP0458_13) CA3.4 Reguláronse os parámetros de funcionamento destes sistemas.

(MP0458_13) CA3.5 Determinouse a cantidade de refrixerante e lubricante necesaria para recargar o circuíto.

(MP0458_33) CA3.5 Determinouse o grao de protección dunha alarma tendo en conta as súas características técnicas.

(MP0458_13) CA3.6 Realizouse a recuperación e a recarga do fluído refrixerante utilizando a estación de carga.

(MP0458_23) CA3.6 Realizouse a recarga de parámetros e datos.

(MP0458_33) CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa situación dos compoñentes e a súa
interconexión eléctrica.
   (MP0458_23) CA3.6.1 Realizouse a recarga de parámetros e datos nos sistemas audiovisuais.

   (MP0458_23) CA3.6.2 Realizouse a recarga de parámetros e datos nos sistemas de comunicación.

   (MP0458_23) CA3.6.3 Realizouse a recarga de parámetros e datos nos sistemas de confort.

(MP0458_23) CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema.

(MP0458_13) CA3.7 Engadiuse colorante na recarga de fluído refrixerante ou utilizouse calquera outro sistema para detectar fugas.

(MP0458_33) CA3.7 Comprobouse a interrelación entre os sistemas.

   (MP0458_23) CA3.7.1 Realizouse a montaxe dos compoñentes dos sistema audiovisuais.

   (MP0458_23) CA3.7.2 Realizouse a montaxe dos compoñentes dos sistema de comunicación.
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   (MP0458_23) CA3.7.3 Realizouse a montaxe dos compoñentes dos sistema de confort.

(MP0458_13) CA3.8 Verificáronse as presións de traballo, a temperatura e a velocidade de saída do aire.

(MP0458_33) CA3.8 Reprogramáronse e codificáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade.

(MP0458_23) CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación.

(MP0458_23) CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_13) CA3.9 Verificouse a posible existencia de sistemas que poidan interactuar na temperatura do habitáculo, como intercambiadores eléctricos,
sistemas de calefacción adicional, volantes e asentos calefactables, etc.

(MP0458_33) CA3.9 Realizouse o axuste de parámetros e verificouse o correcto funcionamento.

(MP0458_33) CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_13) CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

 0  (MP0458_13) CA3.10.1 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades do sistema de ventilación.

 0  (MP0458_13) CA3.10.2 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades dos sistemas de calefacción.

(MP0458_23) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de
electromecánica dun taller.

(MP0458_13) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da área de
electromecánica dun taller.

(MP0458_23) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_33) CA4.2 Desmontáronse e montáronse gornecementos e elementos auxiliares de portas utilizando manuais de taller e documentación técnica.

(MP0458_13) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_13) CA4.3 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.

(MP0458_23) CA4.3 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.

(MP0458_33) CA4.3 Desmontouse, verificouse e montouse o conxunto de pechadura dun vehículo.

(MP0458_23) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0458_13) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0458_33) CA4.4 Axustouse a ancoraxe de pechamento da porta.

(MP0458_33) CA4.5 Clasificáronse os tipos de cristais en relación coa súa constitución e a súa montaxe.

(MP0458_13) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_23) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_33) CA4.6 Identificáronse os cristais pola súa simboloxía gravada.

(MP0458_23) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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(MP0458_13) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0458_33) CA4.7 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a extracción e a montaxe dun cristal segundo as súas características.

(MP0458_33) CA4.8 Procedeuse á extracción e a montaxe dun cristal calzado e outro pegado, empregando os procedementos establecidos.

(MP0458_33) CA4.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0458_33) 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.

(MP0458_33) CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das operacións da
área de electromecánica.

(MP0458_33) 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.

(MP0458_33) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0458_33) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0458_33) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0458_33) CA5.7 Aplicáronse as normas de seguridade no manexo e almacenamento dos sistemas pirotécnicos.

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Para as calificacións do presente Módulo Formativo, realizaranse probas escritas e prácticas referidas a os Criterios de Avaliación (C.A.) que se

aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe (R.A.) por parte do candidato/a, e expostos na presente programación.

De xeito resumido, indicanse a continuación.

Sistemas de ventilación e calefacción:

Coñecemento o nomenclatura dos elementos que poidan pertencer os diferentes sistemas de ventilación e calefacción e de quentamento de

asientos ou outros elementos calefactados.

Coñecemento da utilización e o funcionamento dos diferentes sistemas de ventilación e calefacción e de quentamento de asientos ou outros

elementos calefactados.

Destrezas e habilidades para a comprobación e diagnose das avarías así coma a comprobación, desmontaxe e montaxe dos diferentes elementos

que poidan formar parte dos sistemas de ventilación e calefacción e de quentamento de asientos ou outros elementos calefactados.

Interpretación e seguimento de esquemas eclécticos e diferente documentación técnica que fagan referencia os sistemas de ventilación e

calefacción e de quentamento de asientos ou outros elementos calefactados.

Sistemas de aire acondicionado e climatización automática:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Coñecemento o nomenclatura dos elementos que poidan pertencer os diferentes sistemas de aire acondicionado e climatización automática.

Coñecemento da utilización e o funcionamento dos diferentes sistemas de aire acondicionado e climatización automática.

Destrezas e habilidades para a comprobación e diagnose das avarías así coma a comprobación, desmontaxe e montaxe dos diferentes elementos

que poidan formar parte dos sistemas de aire acondicionado e climatización automática.

Interpretación e seguimento de esquemas eclécticos e diferente documentación técnica que fagan referencia os sistemas de aire acondicionado e

climatización automática.

Coñecemento e manexo das estacións de carga de axente frigorífico.

Sistemas audio-visuais:

Coñecemento o nomenclatura dos elementos que poidan pertencer os diferentes sistemas de son, telefonía e video.

Coñecemento da utilización e o funcionamento dos diferentes sistemas de son, telefonía e video.

Destrezas e habilidades para a comprobación e diagnose das avarías así coma a comprobación, desmontaxe e montaxe dos diferentes elementos

que poidan formar parte dos sistemas de son, telefonía e video.

Interpretación e seguimento de esquemas eléctricos e diferente documentación técnica que fagan referencia os sistemas de son, telefonía e video.

Ser capaz da realización dos cálculos pertinentes para a realización dunha nova instalación no vehículo referente os sistemas de son, telefonía e

video.

Seguridade activa e pasiva

Coñecemento o nomenclatura dos elementos que poidan pertencer os diferentes sistemas de seguridade activa e pasiva.

Coñecemento da utilización e o funcionamento dos diferentes sistemas de seguridade activa e pasiva.

Destrezas e habilidades para a comprobación e diagnose das avarías así coma a comprobación, desmontaxe e montaxe dos diferentes elementos

que poidan formar parte dos sistemas de seguridade activa e pasiva.

Interpretación e seguimento de esquemas eclécticos e diferente documentación técnica que fagan referencia os sistemas de seguridade activa e

pasiva.

Sistemas de seguridade do vehículo:

Coñecemento o nomenclatura dos elementos que poidan pertencer os diferentes sistemas de seguridade interior, exterior e antiarranque dos

vehículos.

Coñecemento da utilización e o funcionamento dos diferentes sistemas de seguridade interior, exterior e antiarranque dos vehículos.

Destrezas e habilidades para a comprobación e diagnose das avarías así coma a comprobación, desmontaxe e montaxe dos diferentes elementos

que poidan formar parte dos sistemas de seguridade interior, exterior e antiarranque dos vehículos.

Interpretación e seguimento de esquemas eléctricos e diferente documentación técnica que fagan referencia os sistemas de seguridade interior,

exterior e antiarranque dos vehículos.

Codificación de chaves.

Norma de seguridade e saúde laboral no taller do automóbil.

En canto as probas teórico-prácticas, realizaranse no taller sobre un vehículo, unha maqueta didáctica ou elementos soltos, e calificaranse de cero

a dez puntos, a forma e método do traballo, a execución e resolución do traballo, e a destreza na utilización da documentación técnica, e o material

utilizado.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para poder alcanzar unha avaliación positiva, o candidato/a deberá de demostra a lo menos as seguintes porcentaxes en cada unha das partes

avaliadas.

No caso de que nalgunha delas non se alcance esta porcentaxe e cunha puntuación igual ou superior a cinco puntos, non se acadará a superación

do presente Módulo Formativo.

PORCENTAXES:

Probas teóricas: 40 % sobre a materia do presente Módulo Formativo.

Probas prácticas: 60 % sobre a materia do presente Módulo Formativo.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DA PROBA:

Quedaran excluídos da realización das probas, os candidatos que:

Non presenten a correspondente identificación.

Non se presente no día da convocatoria e hora fixada.

Non se presenten co material requirido, tanto de seguridade como de traballo para a realización das probas.

Non manteñan o teléfono móbil ou calquera outro elemento de comunicación totalmente apagado.

Manifesten calquera actitude fraudulenta.

Incumprir as normas de prevención, protección e seguridade.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Características da proba:

Esta primeira parte da proba terá "carácter eliminatorio" e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente

significativa dos criterios de avaliación establecidos nesta programación para esta parte.

Consistirá nunha proba escrita referida a os conceptos teóricos dos Criterios de Avaliación (C.A.) que se aplicarán para a verificación da

consecución dos resultados de aprendizaxe (R.A.) por parte dos candidatos, e expostos na presente programación.

Para elo, realizaranse unha serie de preguntas teóricas, diversos exercicios de cálculo e execución de esquemas eléctricos dunha forma escrita,

de tipo test, ou de ambas.

Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Se non se consegue esta puntuación non terán acceso a segunda parte da proba.

Instrumentos necesarios para a realización da proba:

Para a realización desta proba será necesario que o alumno aporte o seguinte material:

Bolígrafo azul ou negro.

Lapiz.

4.a) Primeira parte da proba
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Goma de borrar.

Calculadora.

4.b) Segunda parte da proba

Características da proba:

Esta segunda parte da proba tamén terá "carácter eliminatorio" e consistirá no desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versará

sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos nesta programación para esta parte.

Consistirá nunha serie de realizacións prácticas referidas a os conceptos prácticos dos Criterios de Avaliación (C.A.) que se aplicarán para a

verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe (R.A.) por parte do alumnado, e expostos na presente programación, realizaranse no

taller sobre un vehículo,  unha maqueta didáctica ou elementos soltos, e calificaranse de cero a dez puntos, a forma e método do traballo, a

execución e resolución do traballo, e a destreza na utilización da documentación técnica, e o material utilizado.

Instrumentos necesarios para a realización da proba:

Para a realización desta parte da proba os candidatos deberán de aportar o seguinte material:

Material de traballo:

Un buzo de cor azul.

Un polímetro.

Un bolígrafo azul ou negro.

Material de seguridade:

Gafas de protección.

Guantes

Calzado de seguridade.
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