
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0254 Elementos amovibles 2016/2017 212

MP0254_23 Elementos mecánicos 2016/2017 62

MP0254_13 Unións amovibles 2016/2017 100

MP0254_33 Elementos eléctricos 2016/2017 50

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

Profesorado asignado ao módulo JULIO FERNÁNDEZ-COUTO TELLA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0254_23) RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe
e a montaxe.

(MP0254_13) RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_33) RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas.

(MP0254_13) RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_23) RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións
técnicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_23) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de suspensión.

(MP0254_33) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación.

(MP0254_13) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_23) CA1.2 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de dirección.

(MP0254_33) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_13) CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos.

(MP0254_23) CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_33) CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir.

(MP0254_33) CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_23) CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA2.1 Clasificáronse os tipos de pegamentos, acelerantes e masillas en relación cos materiais que haxa que unir.

(MP0254_23) CA2.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de refrixeración, admisión e escape do motor.

(MP0254_23) CA2.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0254_13) RA1 - Monta elementos amovibles aparafusados, grampados e remachados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_33) RA1 - Substitúe elementos dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación, con interpretación das especificacións técnicas.

(MP0254_23) RA1 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de suspensión e dirección, para o que interpreta as especificacións para a desmontaxe
e a montaxe.

(MP0254_13) RA2 - Monta elementos amovibles pegados, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos.

(MP0254_23) RA2 - Substitúe elementos mecánicos dos sistemas de refrixeración, admisión e escape, cunha correcta interpretación das especificacións
técnicas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_23) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de suspensión.

(MP0254_13) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica necesaria e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_33) CA1.1 Describíronse as funcións de cada elemento dos sistemas de iluminación, manobra, pechamento e elevación.

(MP0254_23) CA1.2 Describíronse as funcións de cada elemento do sistema de dirección.

(MP0254_13) CA1.2 Identificáronse os tipos de roscas utilizadas nos vehículos.

(MP0254_33) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_23) CA1.3 Interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0254_33) CA1.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA1.3 Relacionáronse os tipos de remaches cos materiais que se vaian unir.

(MP0254_23) CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_33) CA1.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_13) CA1.4 Colocouse correctamente o elemento substitutivo que cumpra montar, para a súa posterior fixación mediante elementos aparafusados
ou remachados.

(MP0254_33) CA1.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de iluminación e manobra.

(MP0254_23) CA1.5 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_13) CA1.5 Utilizáronse os freos necesarios nos parafusos utilizados para a fixación de elementos que haxa que montar.

(MP0254_13) CA1.6 Aplicáronse os pares de aperto requiridos nos parafusos utilizados para a fixación de elementos que cumpra montar.

(MP0254_33) CA1.6 Fíxose a regulación dos sistemas de iluminación axustando os parámetros segundo as normas.

(MP0254_23) CA1.6 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de suspensión e dirección afectados polas
deformacións sufridas na carrozaría.

(MP0254_33) CA1.7 Desmontáronse e montáronse os mecanismos de pechamento e elevación.

(MP0254_23) CA1.7 Utilizáronse os freos adecuados a cada tipo de unión, nos traballos realizados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_13) CA1.7 Desmontáronse e montáronse gornecementos e accesorios grampados, separando as grampas de unión coas ferramentas
necesarias.

(MP0254_23) CA1.8 Aplicáronse os pares de aperto establecidos.

(MP0254_33) CA1.8 Realizáronse as operacións conforme as especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_13) CA1.8 Puxéronse remaches tendo en conta as cotas e as tolerancias da tradeadura executada.

(MP0254_13) CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado.

(MP0254_33) CA1.9 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA1.9 Realizáronse as regulacións estipuladas.

(MP0254_23) CA1.10 Comprobouse a ausencia de folguras, ruídos e vibracións.

(MP0254_33) CA1.10 Realizouse o mantemento básico de ferramentas, útiles e equipamentos segundo as especificacións técnicas.

(MP0254_13) CA1.10 Amosouse especial coidado no manexo e na montaxe dos elementos traballados.

(MP0254_33) CA1.11 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

(MP0254_23) CA1.11 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_23) CA1.12 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA1.13 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

(MP0254_13) CA2.2 Desmontáronse elementos pegados de acordo coa secuencia establecida de operacións.

(MP0254_23) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios.

(MP0254_13) CA2.3 Preparáronse correctamente as zonas de unión dos elementos pegados.

(MP0254_13) CA2.4 Realizáronse as mesturas de produtos para a unión de elementos pegados, cumprindo as especificacións de fábrica.

(MP0254_23) CA2.4 Elixiuse o método de traballo e determináronse os parámetros que interveñen.

(MP0254_13) CA2.5 Aplicáronse correctamente os produtos para a unión dos elementos pegados cumprindo as especificacións de fábrica.

(MP0254_23) CA2.5 Desmontáronse, montáronse e substituíronse elementos simples dos sistemas de refrixeración, admisión e escape.

(MP0254_13) CA2.6 Realizouse o pegado dos elementos e conseguiuse a calidade requirida.

(MP0254_23) CA2.6 Repúxose o líquido refrixerante e purgouse o circuíto.

(MP0254_23) CA2.7 Verificouse a ausencia de fugas no circuíto do sistema de refrixeración.

(MP0254_13) CA2.7 Substituíronse cristais pegados e calzados aplicando os procedementos establecidos.

(MP0254_23) CA2.8 Comprobouse a temperatura de funcionamento do circuíto de refrixeración.

(MP0254_13) CA2.8 Realizáronse todas as operacións conforme as especificacións indicadas na documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0254_23) CA2.9 Efectuáronse os apertos e os axustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire e vibracións no conxunto de escape e admisión.

(MP0254_13) CA2.9 Comprobouse a operatividade final do elemento montado.

(MP0254_23) CA2.10 Realizáronse as operacións de acordo coas especificacións indicadas na documentación técnica.

(MP0254_13) CA2.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade estipuladas para todas as operacións realizadas.

(MP0254_23) CA2.11 Comprobouse a operatividade final do elemento.

(MP0254_23) CA2.12 Realizáronse as operacións consonte as normas estipuladas de seguridade persoal e ambiental.

F1  Unións amovibles

.- Identificar os distintos tipos de carrozarias e os elementos que las conforman

.- Recoñecer os diferentes sistemas de unións dos elementos amovibles

.- Realizar desmontases e montaxes de elementos amovibles, determinando os parámetros que definen a unión, aplicando os

procedementos adecuados para realizalos.

.- Interpretación da documentación técnica para a substitución de lunas dos vehículos. substitución de lunas dos vehículos

UF2 Elementos mecánicos

.- Coñecer os distintos tipos de suspensios utilizados e os seus elementos.

.- Realizar correctamente desmontases e montaxes dos elementos da suspensión.

.- Identificar os distintos tipos de direccios utilizadas no automóbil.

.- Efectuar o correcto desmontaxe dos elementos da dirección.

.- Coñecer as cotas da dirección.

.- Identificar os distintos sistemas de  refrixeración e os seus compoñentes

.- Realizar o correcto desmontases e montaxes dos elementos da refrixeración

.- Recoñecer os diferentes sistemas de admisión e escape

.- Realizar desmontases e montaxes dos sistema de admisión e escape según o proceso establecido.

UF3 Elementos eléctricos

.- Concepto de electricidade, magnitudes más importantes,instrumentos de medición

.- compoñentes eléctricos elementais do automóbil, misión e fundamento.

.- Coñecer os circuítos eléctricos básicos do automóbil: alumbrado, manobra, peche e elevación

.- Realizar comprobacios e medidas nos circuítos eléctricos básicos do automóbil

.- Coñecer os sistemas de seguridade pasiva do automóbil, elementos, misión e funcionamento.

.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consiste nun exame tipo test no que o alumno ten que reflexar os coñecementos baseados na programación do módulo.

Para esta proba os alumnos deberán de traer bolígrafo azul, lápiz, escuadra, cartabón e unha calculadora, (está prohibido usar a do teléfono móbil)
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4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba é a parte práctica.

Nesta parte o examinador propón ó alumno catro prácticas cunha duración total de duas horas.

Para desenvolver correctamente esta parte ó alumno deberá levar roupa e calzado de traballo.

Nesta proba o examinador valorará positivamente o cumplimento da normativa de riscos laborais.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0256 Elementos fixos 02016/2017 0267

MP0256_22 Elementos pegados e engatillados 02016/2017 050

MP0256_12 Elementos fixos soldados 02016/2017 0217

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

Profesorado asignado ao módulo JORGE FRANCISCO SOTELO LÓPEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0256_12) RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe

(MP0256_22) RA1 - Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais
necesarios.

(MP0256_12) RA2 - Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e os tipos de unión que haxa que realizar.

(MP0256_12) RA5 - 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

(MP0256_22) CA1.1 Describíronse os procedementos empregados na desmontaxe e na montaxe de elementos.

(MP0256_12) CA1.1 Describiuse o despezamento dos elementos que compoñen unha carrozaría (bastidor e cabina), así como os equipamentos, tendo en
conta a relación entre a función dos elementos e o tipo de unión.

(MP0256_22) CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada.

(MP0256_12) CA1.2 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de soldadura.

(MP0256_22) CA1.3 Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais.

(MP0256_12) CA1.3 Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de corte.

(MP0256_12) CA1.4 Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo.

(MP0256_12) CA1.5 Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos.

(MP0256_12) CA2.1 Describiuse a simboloxía utilizada nos procesos de soldaxe e a correspondente aos equipamentos de soldadura utilizados nos
vehículos.

(MP0256_12) CA2.2 Describíronse os tipos de soldadura utilizados en vehículos (a tope, solapamento, etc.).

(MP0256_12) CA2.3 Describíronse as técnicas de soldaxe.

(MP0256_12) CA2.4 Describíronse as funcións, as características e o uso dos equipamentos.

(MP0256_12) CA2.7 Describíronse os parámetros de axuste da máquina en función da unión e do material.

(MP0256_12) CA2.8 Describíronse as secuencias de traballo.

(MP0256_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles e máquinas do taller de
carrozaría.

(MP0256_12) CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que se deben adoptar na execución das operacións da
área de carrozaría.

(MP0256_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de
traballo empregados nos procesos de carrozaría.

(MP0256_12) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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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

(MP0256_12) RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das técnicas de desmontaxe

(MP0256_22) RA1 - Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de unión e os equipamentos e os materiais
necesarios.

(MP0256_12) RA2 - Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e os tipos de unión que haxa que realizar.

(MP0256_12) RA3 - Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e os procedementos requiridos.

(MP0256_12) RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en función das características estipuladas por
fábrica.
(MP0256_12) RA5 - 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

(MP0256_22) CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos.

(MP0256_22) CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións.

(MP0256_22) CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de presecadura e curado.

(MP0256_12) CA1.6 Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios.

(MP0256_12) CA1.7 Identificáronse as zonas determinadas para o corte e as zonas de reforzo.

(MP0256_22) CA1.7 Realizouse o engatillamento de elementos fixos.

(MP0256_22) CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións pegadas e engatilladas.

(MP0256_12) CA1.8 Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo, etc.).

(MP0256_22) CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións dimensionais e de forma do vehículo.

(MP0256_12) CA1.9 Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás especificacións establecidas nas normas técnicas.

(MP0256_22) CA1.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade e protección ambiental estipuladas para as operacións realizadas.

(MP0256_12) CA1.10 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza.

(MP0256_12) CA2.5 Elixiuse a máquina de soldadura con respecto á unión que se execute (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, etc.).

(MP0256_12) CA2.6 Relacionouse o material de achega e os desoxidantes co material para unir e coa soldadura que se vaia utilizar.

(MP0256_12) CA3.1 Efectuouse a limpeza das zonas de unión e elimináronse os residuos.

(MP0256_12) CA3.2 Efectuouse a conformación do oco para o aloxamento da peza nova.

(MP0256_12) CA3.3 Temperouse a zona para conformar o oco en pezas de aluminio, utilizando ferramenta específica.

(MP0256_12) CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se vaia realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0256_12) CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión.

(MP0256_12) CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da documentación técnica.

(MP0256_12) CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que se especifican na documentación.

(MP0256_12) CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes.

(MP0256_12) CA4.1 Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte o material base dos elementos para unir.

(MP0256_12) CA4.2 Axustáronse os parámetros dos equipamentos e puxéronse en servizo tendo en conta as pezas que haxa que unir e os materiais de
achega.

(MP0256_12) CA4.3 Soldáronse pezas mediante soldadura eléctrica por arco con eléctrodo revestido.

(MP0256_12) CA4.4 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG e MIG-Brazing, tendo en conta a resistencia que deba soportar a unión.

(MP0256_12) CA4.5 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a zona.

(MP0256_12) CA4.6 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en función das pezas que se unan.

(MP0256_12) CA4.7 Uníronse pezas mediante soldadura oxiacetilénica seguindo especificacións técnicas.

(MP0256_12) CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en función do material base.

(MP0256_12) CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a penetración, fusión, porosidade,
homoxeneidade, cor e resistencia.

(MP0256_12) CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais e xeométricas ao conxunto.

(MP0256_12) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0256_12) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

Identificacion de sinais.Interpretacion de sinais do taller,Ferramentas e utiles en operacions de carrozaria,Orden e limpeza no posto de

traballo,Seleccion de residuos,Coñecemento das normas,Interpretacion da documentacion tecnica,Criterios de calidade.

A cualificacion da avaliacion sera un valor numerico sen decimais entre 1 e 10

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificacion igual ou superior a 5

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

1ª parte: proba teorica que versara sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do curiculum do modulo

4.b) Segunda parte da proba

 2ª parte: proba practica na que se levara a cabo como minimo un dos traballos realizados polo alumnado

Nota: A segunda parte podera durar mais dun dia.Aquel alumnado que non supere a primeira parte da proba,non podera realizar a segunda parte.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0259 Embelecemento de superficies 02016/2017 0212

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN GESTO ANTELO

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

RA1 - Selecciona procedementos de embelecemento e caracteriza as técnicas de aplicación dos fondos, dos vernices e das tinguiduras bicapa e
multicapa.

RA3 - Prepara a pintura para obter a cor requirida no pintado do vehículo, con aplicación de técnicas colorimétricas.

RA4 - Pinta elementos da carrozaría aplicando técnicas especificadas pola fábrica da pintura e do vehículo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Explicouse o proceso de pintado dunha carrozaría en fábrica.

CA1.2 Describiuse a secuencia de operacións no repintado dunha carrozaría.

CA1.3 Explicáronse os procesos de embelecemento de superficies en relación cos tipos de bases e materiais de revestimento.

CA1.7 Explicouse a composición e as propiedades dos tipos de pinturas de acabamento e lacas (monocompoñentes e bicompoñentes; diluíntes e
aditivos), así como as características que deban posuír para a súa aplicación en función do material que se pinte.

CA1.8 Explicouse a tipoloxía e as funcións dos catalizadores.

CA3.1 Explicáronse as propiedades de vernices e pinturas de diversos tipos.

CA3.2 Explicouse a distribución das cores nun círculo cromático, así como a utilización deste.

CA3.3 Explicáronse os métodos de obtención de cores por medio de mesturas a partir de cores básicas.

CA3.7 Explicouse o funcionamento das máquinas expendedoras de bases.

CA4.1 Explicouse o funcionamento das pistolas aerográficas, o seu uso correcto, os tipos de pistolas segundo o poder de transferencia e as formas
construtivas.

CA4.2 Explicáronse as partes dunha instalación de aire comprimido e as técnicas adecuadas para manter a calidade do aire, da secadura e da filtraxe de
partículas.

CA4.4 Explicouse o funcionamento da cabina de pintado e secadura e reguláronse os parámetros de pintado e secadura de pinturas e vernices, tendo en
conta a aplicación de pinturas de base acuosa.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Selecciona procedementos de embelecemento e caracteriza as técnicas de aplicación dos fondos, dos vernices e das tinguiduras bicapa e
multicapa.

RA2 - Enmascara as zonas que non se van pulverizar, logo da selección dos procedementos e dos materiais.

RA3 - Prepara a pintura para obter a cor requirida no pintado do vehículo, con aplicación de técnicas colorimétricas.

RA4 - Pinta elementos da carrozaría aplicando técnicas especificadas pola fábrica da pintura e do vehículo.

RA5 - Corrixe defectos de pintado, tendo en conta a relación entre as súas causas e as técnicas aplicadas na súa reparación.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA6 - Realiza rotulaxes e adornos con franxas, e xustifica a técnica e o procedemento seleccionados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Identificáronse as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios nos procesos.

CA1.5 Elixiuse a técnica de aplicación e explicáronse as características dos equipamentos seleccionados.

CA1.6 Identificáronse os tipos de recubrimento do soporte sobre os que se vai pintar (monocapa, bicapa ou con efectos visuais).

CA1.9 Identificouse o tipo de pintura do vehículo para seleccionar a documentación técnica necesaria.

CA2.1 Identificáronse as zonas que cumpra enmascarar.

CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas, os materiais e os útiles necesarios para poder efectuar o enmascaramento.

CA2.3 Realizáronse enmascaramentos parciais e totais sobre superficies de calquera tipo.

CA2.4 Realizáronse enmascaramentos de interiores e de exteriores.

CA2.5 Realizáronse enmascaramentos de cristais e de espellos.

CA2.6 Tívose especial coidado no enmascaramento de bordos e arestas.

CA2.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA2.8 Verificouse que o enmascaramento cumpra os requisitos de compatibilidade cos produtos que haxa que aplicar.

CA2.9 Verificouse que o enmascaramento achegue a protección necesaria e coa calidade requirida.

CA2.10 Tivéronse en conta os efectos do aire a presión e dos disolventes durante o proceso completo de pintado e secadura.

CA2.11 Realizouse o traballo cumprindo as normas de seguridade laboral e de protección ambiental.

CA3.4 Identificouse o código de cor consonte a documentación técnica de fábrica, a placa do vehículo e a carta de cores da fábrica de pintura.

CA3.5 Interpretouse a documentación técnica facilitada pola fábrica de pinturas e identificáronse as características dos produtos.

CA3.6 Identificouse a información dos pictogramas contidos nas follas técnicas.

CA3.8 Seleccionáronse os produtos necesarios para efectuar a mestura.

CA3.9 Definiuse a cantidade adecuada para cubrir a superficie.

CA3.10 Efectuouse a mestura de produtos conforme regras de proporcións e viscosidade, manexando a balanza electrónica computadorizada, a
microficha ou o computador.

CA3.11 Realizáronse probas de axuste de cor mediante os ensaios necesarios na cámara cromática.

CA3.12 Verificouse o tipo de fondo que necesita a cor escollida e fíxose a correspondente aplicación previa á aplicación da tinguidura de cor.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.13 Activouse e catalizouse a pintura seguindo especificacións técnicas, e logrouse a viscosidade estipulada.

CA3.14 Realizouse o traballo con seguridade, precisión, orde e limpeza.

CA4.3 Escolleuse a pistola acaída para o tipo de pintura que se aplique e regulouse correctamente a presión, o abano e o produto.

CA4.5 Realizouse o mantemento periódico da cabina de pintado.

CA4.6 Realizouse o axuste do equipamento aerográfico en función do tipo de pintura que haxa que aplicar.

CA4.7 Axustáronse os parámetros de funcionamento da cabina de pintura segundo especificacións técnicas, durante a aplicación e durante a secadura da
pintura.

CA4.8 Aplicouse pintura con pistola mantendo constante a distancia á superficie de aplicación, superpondo os abanos e deixando transcorrer o tempo
adecuado entre as capas.

CA4.9 Realizáronse esfumados ata conseguir que non se aprecie a diferenza de cor entre as pezas pintadas e as adxacentes.

CA4.10 Efectuouse a secadura de pintura con diversos equipamentos, aire quente, infravermellos, ultravioleta e masa de aire, tendo en conta as técnicas
específicas para pinturas de base acuosa.

CA4.11 Verificouse que a pintura aplicada cumpra as especificacións da do vehículo.

CA4.12 Respectáronse os criterios de calidade requiridos nos procesos.

CA4.13 Cumpríronse as normas de uso dos equipamentos, do material e das instalacións.

CA4.14 Aplicáronse normas de seguridade e saúde laboral, e de impacto ambiental.

CA4.15 Realizouse o mantemento e a limpeza de pistolas e útiles, recicláronse os refugallos e distribuíronse separadamente para a recollida selectiva.

CA5.1 Localizouse o defecto na pintura e decidiuse o proceso de reparación.

CA5.2 Utilizáronse as ferramentas, os equipamentos e os útiles necesarios nos procesos de corrección de defectos.

CA5.3 Reparáronse defectos orixinados por uso da técnica inadecuada de aplicación.

CA5.4 Reparáronse defectos orixinados por superficies mal preparadas.

CA5.5 Reparáronse defectos producidos por factores climáticos, mecánicos, industriais e biolóxicos.

CA5.6 Puíuse e abrillantouse a superficie reparada ata lle devolver a calidade requirida.

CA5.7 Respectáronse as normas de uso dos equipamentos, os materiais e as instalacións.

CA6.1 Definiuse o que se quere expresar ou comunicar coa personalización.

CA6.2 Elaborouse o bosquexo da personalización que haxa que realizar.

CA6.3 Determináronse as fases do proceso en función do bosquexo.

CA6.4 Seleccionouse a documentación técnica, os equipamentos e os medios necesarios.

CA6.5 Preparouse a superficie que se vaia rotular ou adornar con franxas, para asegurar a correcta ancoraxe das aplicacións.

CA6.6 Identificáronse as cores que cumpra preparar e a secuencia da súa aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Realizáronse as máscaras precisas para a definición dos adornos e rótulos.

CA6.8 Realizouse a confección das cores.

CA6.9 Realizouse o pintado para obter rotulaxes e franxas.

CA6.10 Verificouse que o resultado do traballo se axuste ao bosquexo realizado.

CA6.11 Realizáronse máscaras para personalización con adhesivos vinílicos.

CA6.12 Mantívose a protección persoal e ambiental nos procesos.

Mínimos esixibles

BC1. Selección de procedementos de embelecemento

Procesos de pintado: en fabricación e en reparación.

Fabricación de pinturas: predispersión; molturación; pinturas de reparación (composi-ción) e de acabamento; compoñentes básicos da

pintura.

Pinturas bicompoñente e tipos de catalizadores.

Evolución histórica das pinturas: caucho, nitrocelulósicas, sintéticas e acrílicas.

Familias de pinturas segundo a súa secadura: oxidación, evaporación e reacción quími-ca.

Aditivos das pinturas de acabamento, segundo a súa función e a natureza do material para pintar.

BC2. Enmascaramento

Conceptos sobre os procesos de enmascaramento.

Produtos para cubrir superficies: funcións específicas.

Papel de enmascarar.

Plásticos e mantas.

Cubrerrodas.

Cintas e burletes de enmascarar.

Líquidos enmascaradores.

Filmes de protección térmica de elementos para secadura por infravermellos.

Sistemas dispensadores.

Equipamento auxiliar.

Enmascaramentos de interiores e de exteriores (totais e parciais).

BC3. Preparación de pinturas de acabamento

Función da cor. Percepción da cor: a luz, o ollo e o obxecto.

Funcións das pinturas: protección, embelecemento, imaxe e personalización.

Cores fundamentais e complementarias: combinación das cores.

Circulo cromático.

Identificación da pintura do vehículo.

Procesos de elaboración da pintura. Interpretación de pictogramas das follas técnicas dos produtos.

Axustes de cor. Probetas de cor. Cámara cromática. Tarxetas de variantes.

Colorimetría: principios elementais.

A cor na carrozaría: orientacións prácticas para a mestura e a igualación de cores.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Útiles e equipamentos empregados na elaboración da pintura.

BC4. Aplicación das pinturas de acabamento

Equipamentos utilizados na aplicación e na secadura de pinturas.

Cabinas de pintura: partes e funcionamento. Motores de impulsión de aire e queima-dor de quentamento. Elementos filtrantes e o seu

mantemento. Presións e temperatu-ra, e a súa regulación segundo o proceso de pintado ou secadura.

Infravermellos e ultravioleta: tipos e normas de uso.

Tipos de pistolas segundo a súa constitución: gravidade, aspiración e retoques.

Tipos de pistolas segundo o seu poder de transferencia: estándar, HVLP e híbridas.

Procesos de pintado de vehículos completos e de grandes superficies.

O esfumado e as súas técnicas de aplicación: unha peza, varias pezas, zonas de corte, empates de vernizado e vernizado da peza

completa.

BC5. Corrección de defectos de pintura

Defectos e danos da pintura por unha inadecuada técnica de aplicación, imputables á instalación e debidos a outras causas.

Danos e agresións na pintura por factores externos.

Puimento e abrillantamento da pintura.

Proceso de eliminación de defectos de pintura.

Produtos empregados.

BC6. Rotulaxe e adornos con franxas

Aerógrafo: tipos, características e manexo.

Material auxiliar e o seu emprego. Realización de máscaras.

Técnicas de aerografía: luces e sombras, efectos de volume, perspectivas, comunica-ción corporativa e anuncios. Calidade dos produtos

aplicados e ancoraxe nas superfi-cies.

Procesos de rotulados, adornos con franxas, e liñas degradadas e esfumadas.

Plasmación de obxectos sobre a superficie.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A puntuación sera de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes .

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

.A puntuación sera de cero a dez puntos Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da

proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtida.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

        PROBA ESCRITA. É PRECISO ACUDIR CON BOLÍGRAFO AZUL OU NEGRO.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

    PROBA PRÁCTICA A REALIZAR NO TALLER. É PRECISO LEVAR ROUPA DE TRABALLO E OS EPIs NECESARIOS.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0258 Elementos estruturais do vehículo 02016/2017 0193

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

Profesorado asignado ao módulo JULIA MARÍA VÁZQUEZ VILA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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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 - Diagnostica deformacións estruturais en vehículos, tendo en conta a relación entre as cargas aplicadas e os efectos producidos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Explicouse a deformación que pode sufrir a estrutura dun vehículo ao ser sometida a cargas de distintos tipos.

CA1.2 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico de danos en relación coas deformacións que haxa que controlar.

CA1.3 Identificáronse os parámetros que haxa que comprobar na estrutura do vehículo.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica correspondente.

CA1.6 Relacionáronse os datos obtidos no proceso de medición cos subministrados pola documentación técnica.

CA1.7 Diagnosticáronse os danos sufridos.

CA1.8 Cotáronse tridimensionalmente as zonas deformadas.

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 - Diagnostica deformacións estruturais en vehículos, tendo en conta a relación entre as cargas aplicadas e os efectos producidos.

RA2 - Fixa a carrozaría, o bastidor ou a cabina á bancada cos medios necesarios, tendo en conta a relación entre as deformacións que haxa que reparar e
as especificacións técnicas da bancada.

RA3 - Mide deformacións sufridas pola carrozaría, o bastidor ou a cabina, e describe as técnicas e os equipamentos de medida que se vaian utilizar.

RA4 - Determina as direccións de tiro correctas e os puntos de aplicación dos esforzos, analizando a deformación e as etapas que se van requirir para a
estiraxe.
RA5 - Conforma a carrozaría cos equipamentos e os útiles de estiraxe, substituíndo, de ser o caso, conxuntos e/ou subconxuntos, con aplicación das
técnicas e os procedementos requiridos en cada caso.
RA6 - Verifica que a carrozaría, o bastidor ou a cabina recuperaran as súas dimensións orixinais, tendo en conta as relacións entre as medidas efectuadas
e as dadas nas fichas técnicas de fábrica.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Identificáronse os parámetros que haxa que comprobar na estrutura do vehículo.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica correspondente.

CA1.5 Realizáronse medidas dos parámetros determinados con aliñador e compás de varas sobre maquetas ou vehículos reais con algunha deformación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.6 Relacionáronse os datos obtidos no proceso de medición cos subministrados pola documentación técnica.

CA1.7 Diagnosticáronse os danos sufridos.

CA1.8 Cotáronse tridimensionalmente as zonas deformadas.

CA2.1 Determinouse a deformación sufrida na carrozaría.

CA2.2 Desmontáronse os elementos do vehículo necesarios antes de o colocar na bancada.

CA2.3 Seleccionáronse os útiles de colocación e ancoraxe da carrozaría.

CA2.4 Seleccionouse a documentación técnica e interpretáronse os datos técnicos correspondentes.

CA2.5 Determináronse correctamente os puntos de fixación e control en función das deformacións e da reparación que haxa que realizar.

CA2.6 Limpáronse as zonas de fixación e as mordazas de amarre.

CA2.7 Colocouse o vehículo na bancada segundo as especificacións técnicas.

CA2.8 Amarrouse a carrozaría, o bastidor ou a cabina nos puntos de ancoraxe determinados.

CA2.9 Aplicáronse as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.

CA2.10 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas formulados no desenvolvemento da súa actividade.

CA3.1 Identificáronse os elementos dunha bancada universal e doutra de control positivo, en relación coa súa función.

CA3.2 Describíronse sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de nivel, etc.).

CA3.3 Seleccionouse a documentación técnica correspondente.

CA3.4 Interpretáronse as fichas de medición de diferentes tipos de bancada ou equipamentos de medición.

CA3.5 Calibrouse e axustouse o equipamento de medición.

CA3.6 Colocouse o equipamento de medición segundo a deformación que cumpra medir.

CA3.7 Identificáronse os puntos de referencia para medir as cotas segundo as fichas técnicas.

CA3.8 Medíronse as cotas previamente identificadas.

CA3.9 Comparáronse os valores obtidos cos dados na ficha técnica.

CA3.10 Obtivéronse as desviacións sufridas na carrozaría, no bastidor ou na cabina.

CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica correspondente.

CA4.2 Identificáronse os útiles e os equipamentos para a estiraxe en bancadas universais e de control positivo.

CA4.3 Relacionáronse os útiles e os equipamentos coa súa función.

CA4.4 Seleccionáronse os útiles e os equipamentos que haxa que utilizar en función da magnitude do esforzo que cumpra realizar e a forma da ancoraxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Determináronse os puntos de aplicación dos tiros e os contratiros, tendo en conta a conformación da estrutura que haxa que conseguir.

CA4.6 Determináronse as direccións dos tiros e os contratiros en función da etapa do proceso de estiraxe.

CA4.7 Aplicáronse as medidas de seguridade e prevención de riscos laborais.

CA5.1 Colocáronse os útiles e os equipamentos de estiraxe nos puntos determinados.

CA5.2 Colocáronse os medios de seguridade esixidos.

CA5.3 Efectuáronse tiros e contratiros na estrutura ata conseguir cadrar as medidas reais coas recollidas nas fichas de control de fábrica.

CA5.4 Controlouse a evolución da estiraxe para que non produza outras deformacións.

CA5.5 Aliviáronse as tensións na chapa ao finalizar cada fase de estiraxe.

CA5.6 Identificáronse as pezas que haxa que reparar ou substituír.

CA5.7 Substituíronse total ou parcialmente os conxuntos ou subconxuntos de pezas estruturais que non se recuperaran, segundo as especificacións
técnicas.

CA5.8 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e ferramentas, segundo as especificacións técnicas.

CA5.9 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas atopados no proceso de reparación e/ou substitución.

CA5.10 Realizouse o mantemento dos equipamentos, útiles e instalacións que se empregaran no proceso.

CA5.11 Utilizáronse os medios de protección colectivos e individuais asociados ás operacións que se desenvolveran no proceso.

CA5.12 Respectáronse as normas de protección ambiental.

CA5.13 Aplicáronse as normas de uso nas operacións realizadas tendo en conta as normas de seguridade establecidas.

CA5.14 Mantívose a área de traballo coa orde e a limpeza adecuadas, e libre de obstáculos.

CA6.1 Comprobouse que os puntos da carrozaría recuperaran as súas cotas orixinais.

CA6.2 Comprobouse que as cotas de dirección e ponte traseira sexan as establecidas por fábrica.

CA6.3 Comprobouse que, tras a reparación, as zonas de deformación programada e puntos fusibles conservan as súas características.

CA6.4 Comprobouse que a reparación se realizara seguindo as especificacións técnicas.

CA6.5 Demostrouse especial interese na inspección das zonas reparadas.

CA6.6 Manexáronse co debido coidado os equipamentos de medición e proba para evitar danos.

DIAGNOSE E MEDICIÓN DE DEFORMACIÓNS.

Tipos de carrozarías empregadas en vehículos: monocasco, autoportante e bastidor.

Composición modular dunha carrozaría.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Documentación técnica das estruturas do vehículo: planos e simboloxía de fábrica do vehículo e da bancada.

Métodos e equipamentos de diagnose de danos.

Técnicas de medición. Aparellos de medida.

Determinación de puntos de referencia para realizar medidas.

Medición con manexo aliñador, compás de varas, e demáis equipos de medición.

COLOCACIÓN DA CARROCERÍA NA BANCADA

Interpretación de documentación técnica.

Procedementos de colocación e ancoraxe.

PLANIFICACIÓN DE TRABALLOS DE REPARACIÓN: TIROS, CONTRATIROS E SUBSTITUCIÓNS

Determinación da solución máis axeitada e planificación dos tiros, contratiros ou substitucións necesarias, coa aplicación das correspondentes

medidas de seguridade e prevención de riscos laborais.

REALIZACIÓNS DE ESTIRAXES E SUBSTITUCIÓNS TOTAIS OU PARCIAIS.

Manexo da bancada, executando os tiros e os contratiros e realizando substitucións totais ou parciais de acordo coas normas de seguridade e

prevención de riscos aplicables.

VERIFICACIÓN DA REPARACIÓN

Verificación da calidade da reparación mediante o uso de aparellos de medida e a análise das zonas reparadas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá nunha proba escrita na que se poderán incluir preguntas a desenvolver, preguntas tipo test, cuestións breves ou problemas sobre

calquera dos aspectos recollidos no currículo vixente.

A proba puntuarase entre 0 a 10 puntos, sendo necesario obter alomenos un cinco para pasar e segunda proba.

4.b) Segunda parte da proba

Terán opción a participar nesta segunda parte aqueles alumnos que obteran alomenos un cinco na primeira parte da proba.

O alumno participante poderá ser requerido para a realización de calquera das seguintes tarefas, que serán cualificadas contra os mínimos

esixibles recollidos nos criterios de cualificación.

1.- Diagnosticar unha deformación dun vehículo, tanto de xeito visual como coa axuda de aparellos de medición, e propor unha solución

fundamentada á mesma.

2.- Subir e centrar un vehículo nunha bancada, identificar os puntos de medición e desenvolver a mesma.

3.- Planificar e desenvolver a estiraxe dunha carrozaría de acordo cun diagnóstico previo e os resultados da correspondente medición

subministrados ao candidato.

4.- Planificar e desenvolver unha substitución parcial ou total nunha carrozaría siniestrada de acordo cun diagnóstico previo subministrado ao

candidato.

5.- Emitir un informe razoado sobre unha reparación en bancada feita nunha carrozaría sinistrada.
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Terán opción a participar nesta segunda parte aqueles alumnos que obteran alomenos un cinco na primeira parte da proba.

O alumno participante poderá ser requerido para a realización de calquera das seguintes tarefas, que serán cualificadas contra os mínimos

esixibles recollidos nos criterios de cualificación.

1.- Diagnosticar unha deformación dun vehículo, tanto de xeito visual como coa axuda de aparellos de medición, e propor unha solución

fundamentada á mesma.

2.- Subir e centrar un vehículo nunha bancada, identificar os puntos de medición e desenvolver a mesma.

3.- Planificar e desenvolver a estiraxe dunha carrozaría de acordo cun diagnóstico previo e os resultados da correspondente medición

subministrados ao candidato.

4.- Planificar e desenvolver unha substitución parcial ou total nunha carrozaría siniestrada de acordo cun diagnóstico previo subministrado ao

candidato.

5.- Emitir un informe razoado sobre unha reparación en bancada feita nunha carrozaría sinistrada.
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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano
académico

15024513 Someso Coruña (A) 2016/2017

Ciclo formativo

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

TMV Transporte e mantemento 
de vehículos

CMTMV01 Carrozaría Ciclos 
formativos de 
grao medio

Réxime de 
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

semanais
Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0260 Mecanizado básico 2016/2017 0 107 0

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

Profesorado responsable

Profesorado asignado ao módulo JULIO FERNÁNDEZ-COUTO TELLA

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA 

LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os convencionalismos de representación correspondentes. 

RA2 - Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos 
equipamentos de medida. 
RA3 - Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e 
nos planos. 

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. 

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. 

RA6 - Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de manipulación e execución. 

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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas. 

CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a información contida neste. 

CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos. 

CA1.4 Reflectíronse as cotas.

CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo. 

CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza. 

CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar. 

CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa 
posta a cero en casos necesarios. 

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas medidas que haxa que efectuar. 

CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación. 

CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar a medición e o trazado de pezas. 

CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o anglosaxón. 

CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos adecuados e coa precisión esixida. 

CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a súa preparación. 

CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza. 

CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos planos. 

CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil (fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc). 
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. 

CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en conta o traballo que vaian realizar. 

CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. 

CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias. 

CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais, os acabamentos e as formas que se desexen. 

CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para executar a peza. 

CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas correspondentes (limadura, corte, etc.). 

CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos cortes. 

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. 

CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas máquinas segundo o material que se tradee. 

CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do diámetro do trade. 

CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores. 

CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras. 

CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil.

CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento, 
etc.).

CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda.

CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos. 

CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu funcionamento.

CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran.

CA6.2 Xustificouse a solución elixida.

CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos.

CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais utilizados na fabricación dos útiles. 

CA6.5 Executáronse secuenciadamente os procesos necesarios para a fabricación do útil ideado.

CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha 
maior produtividade.

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

RA2 - Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos 
equipamentos de medida. 
RA3 - Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e 
nos planos. 

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias. 

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso. 

RA6 - Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de manipulación e execución. 

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

CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa 
posta a cero en casos necesarios. 

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas medidas que haxa que efectuar. 

CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación. 

CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar a medición e o trazado de pezas. 

CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos adecuados e coa precisión esixida. 

CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a súa preparación. 

CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos planos. 

CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. 

CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en conta o traballo que vaian realizar. 

CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. 

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos. 

CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada. 

CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel. 

CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do parafuso. 

CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e efectuouse a lubricación correspondente. 

CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan as estipuladas. 

CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental. 

CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa que efectuar. 

CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se pretenda efectuar. 

CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar. 
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de seguridade. 

CA5.7 Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse que cumpran as características de resistencia e homoxeneidade requiridas. 

CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas.

CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran.

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

1. Elaboración de esbozos de pezas,representación gráfica.
Debuxo técnico básico.
Normalización de planos.
Simboloxía: normalización.
Planta, alzado, vistas e seccións.
Acotación.
Técnicas de esbozamento.
2. Metroloxía
Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.
Magnitudes e unidades.
Instrumentos de medida directa.
Aparellos de medida por comparación. Apreciación dos aparellos de medida.
3. Trazado de pezas.
O trazado na elaboración de pezas.
Obxecto do trazado, fases e procesos.
Útiles do trazado.
Operacións de trazado.
4. Mecanizado manual
Características dos materiais metálicos máis usados no automóbil: fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc.
Obxecto da limadura.
Uso e tipos de limas atendendo á súa forma e ao seu picado.
Técnicas de limadura.
Corte de materiais con serra de man.
Follas de serra: características e tipos, elección en función do traballo que se vaia realizar.
Operacións de serraxe.
Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.
Procesos de corte con tesoiras de chapa.
5. Técnicas de roscaxe. Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.
Sistemas de roscas.
Normalización e representación de roscas.
Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores. - 5 -
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6. Unións por soldadura.
Equipamentos de soldar.
Materiais de achega.
Desoxidantes máis utilizados.
Preparación do metal base.
Procesos de execución de soldaduras.

Criterios de cualificación:
O procedemento a seguir, a hora de calificar a proba, será en función da porcentaxe que se desglosa a continuación:
50 % proba teórica. O formato do exame será tipo test.
50 % parte práctica. Valoraranse as habilidades, a destreza e o acabado final de cada unha das prácticas. Nesta parte valorarase o emprego de 
elementos de seguridade na realización de cada unha das probas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consiste nun exame tipo test no que o alumno ten que reflexar os coñecementos baseados na programación do módulo.
Para esta proba os alumnos deberán de traer bolígrafo azul, lápiz, escuadra,cartabón e unha calculadora(está prohibido usar a do teléfono móbil)

4.b) Segunda parte da proba

Unha vez superada a parte teórica os alumnos tendrán as probas prácticas. 
Durante 2 horas os alumnos tendrán que realizar 4 probas prácticas que decidirá o examinador.
Para esta parte, os alumnos tendrán que levar o atuendo básico para traballar nun taller. Ropa de traballo e botas de seguridad.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0255 Elementos metálicos e sintéticos 02016/2017 0267

MP0255_22 Elementos sintéticos 02016/2017 0110

MP0255_12 Elementos metálicos 02016/2017 0157

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ RODRÍGUEZ

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

(MP0255_22) CA1.3 Identificáronse mediante ensaios os tipos de materiais plásticos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0255_12) CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0255_12) CA3.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

(MP0255_22) CA1.3 Identificáronse mediante ensaios os tipos de materiais plásticos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0255_12) CA2.2 Diagnosticouse o nivel e o tipo de deformación.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0255_12) CA3.1 Seleccionáronse os materiais, os equipamentos e os medios necesarios en función da deformación.

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

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

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

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

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

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

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

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

(MP0255_12) CA3.10 Aplicáronse normas de seguridade, saúde laboral e impacto ambiental no proceso de traballo.
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O alumno terá que ter adquiridos os contidos básicos reflectidos en cada unidade didáctica para conseguir a cualificación positiva.

As cualificacions poñeranse en función das notas alcanzadas nas probas escritas, orais e prácticas de taller.

Para que o alumno supere o módulo terá que alcanzar unha nota superior a 5 nas probas escritas e orais. As prácticas se evaluaran analizando o

resultado final  e a evolución do proceso debendo alcanzar unha nota igual ou superior a 5. Para poder acadar a cualificación positiva no módulo o

alumno tera que ter adquiridos os contidos mínimos reflectidos en cada unidade didactica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación do módulo profesional será numérica, entre un e dez, sen decimais.

Se considerarán positivas as cualificacións iguais ou superiores a cinco puntos, se non se obtén un mínimo dun 5 na proba teórica o alumno non

fara a parte práctica, polo que parte teórica considerase eliminatoria.

O exame teórico constara dun mínimo de 10 preguntas relacionadas co módulo profesional metálicos e sintéticos, cada pregunta o valor da

cualificación, de forma que o alumno sepa en todo momento a cualificación da proba que esta a realizar.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Este apartado tendrá un valor do 50% da nota da evaluación correspondente.

Farase unha proba escrita, indicándose no encabezado da mesma o valor máximo que terá cada pregunta correctamente contestada.

Si en unha proba escrita o alumno deixa sen contestar mais do 25% das cuestions, o as respostas non teñen nada que ver con a pregunta en

cuestión. Terá suspensa esa proba escrita; independientemente de que tivese as demais preguntas correctamente respostadas. Deberá vir

provisto de material escolar básico (bolígrafo).

O alumno deberá de obter un mínimo dun 5 para poder acceder a parte práctica.

4.b) Segunda parte da proba

Este aparado terá un valor do 50% da nota da avaliación correspondente. O alumno deberá vir provisto dos equipos de protección individual

mínimos adaptados ao posto do que se vai examinar.

Será o resultado dos distintos traballos e casos prácticos levados a cabo polo alumno. Se valorará a destreza na ejecución das mesmas, o

seguimentos dos distintos pasos para efectuarla, o emprego de material de apoio (manuais, información técnica, etc.), si é necesario, asi coma o

mantemento do posto de traballo e medios empregados.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Carrozaría Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0257 Preparación de superficies 02016/2017 0172

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL SANTISO DE LA TORRE

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

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

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.

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

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.

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.

CA3.8 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.
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Criterios de avaliación do currículo

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.

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

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.

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

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.

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.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
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Criterios de avaliación do currículo

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.

MINIMOS ESIXIBLES

- coñecer os fenómenos de corrosión

- coñecer os factores de ataque por corrosión

- coñecer os procedementos de protección pasiva e activa

- coñecer os ensaios

- coñecer os tratamentos anticorrosivos en fábrica e as zonas de ataque máis comúns

- coñecer os riscos de corrosión en reparación e as proeccións anticorosivas a empregar

- saber identificar as zonas que necesitan tratamento e interpretar a docmentación técnica

- coñecer as técnicas de aplicación e saber realizar decapaxes no tempo estipulados de xeito correcto

- uso axeitado dos útiles e ferramentas co resultdo satisfactorio no tempo proposto

- uso axeitado das EPI,s e dos útiles e ferramentas e o seu mantemento

- saber efectuar o proceso de lixado co resultados satisfáctorios no tempo proporcionado

- saber preparar e aplicar imprimacións de xeito correcto

- saber interpretar os pictogramas e fichas técnicas

-saber preparar as zonas de aplicación de masillas asi como aplicar a masilla máis axeitada tendo en conta os procesos e tempos

- lixar de forma axeitada deixando un traballo de boa calidade e usando a técnica correcta no tempo proposto

- coñecer as técnicas de guía de lixad- saber escoller os aparellos correctos, facer as mesturas axeitadas e as técnicas de aplicación incluindo a

preparación previa e o enmascarado

- coñecer e saber aplicar as técnicas de secado rápido

- facer todalas probas con resultados bos na calidade final para o posterior embelecementos

-coñecer e usar de forma axeitada as instalacións tendo en conta o tratamento de residuos

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

¿ Para aprobar o alumnado ten que obter  unha cualificación igual ou superior a 5

¿ A primeira proba é eliminatoria, e dicir, si o aspirante non a supera, ten suspendida a proba non tendo

dereito a presentarse á segunda parte,

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA TIPO TEST . É PRECISO ACUDIR CON BOLÍGRAFO AZUL OU NEGRO (Duración: 1Hora)
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4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRÁCTICA A REALIZAR NO TALLER. É PRECISO LEVAR ROUPA DE TRABALLO E OS EPI,s NECESARIOS. (Duración aprox. 5 horas)
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0260 Mecanizado básico 02016/2017 0107

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL GESTAL SÁNCHEZ,JULIO FERNÁNDEZ-COUTO TELLA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os convencionalismos de representación correspondentes.

RA2 - Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos
equipamentos de medida.
RA3 - Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e
nos planos.

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias.

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso.

RA6 - Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de manipulación e execución.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas.

CA1.2 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, e determinouse a información contida neste.

CA1.3 Utilizouse a simboloxía específica dos elementos.

CA1.4 Reflectíronse as cotas.

CA1.5 Aplicáronse as especificacións dimensionais e as escalas na realización do esbozo.

CA1.6 Realizouse o esbozo con orde e limpeza.

CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo correspondan coas obtidas no proceso de medición de pezas, elementos ou transformacións para realizar.

CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa
posta a cero en casos necesarios.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas medidas que haxa que efectuar.

CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación.

CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar a medición e o trazado de pezas.

CA2.5 Realizáronse cálculos de conversión de medidas entre o sistema métrico decimal e o anglosaxón.

CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos adecuados e coa precisión esixida.

CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a súa preparación.

CA2.8 Executouse o trazado adecuadamente e con precisión para a realización da peza.

CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos planos.

CA3.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil (fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado.

CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en conta o traballo que vaian realizar.

CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar.

CA3.5 Determinouse a secuencia de operacións necesarias.

CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais, os acabamentos e as formas que se desexen.

CA3.7 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para executar a peza.

CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas correspondentes (limadura, corte, etc.).

CA3.9 Efectuouse o corte de chapa con tesoiras previamente seleccionadas en función dos cortes.

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos.

CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas máquinas segundo o material que se tradee.

CA4.2 Calculouse a velocidade da broca en función do material que se vaia tradear e do diámetro do trade.

CA4.3 Calculouse o diámetro do furado para efectuar roscas interiores.

CA4.4 Axustáronse os parámetros de funcionamento das máquinas tradeadoras.

CA4.11 Describíronse os tipos de roscas en relación cos posibles usos no automóbil.

CA4.12 Relacionáronse os tipos de brocas cos materiais que haxa que tradear, e explicáronse as partes dunha broca ( ángulo de corte, destalonamento,
etc.).

CA5.1 Describíronse as características e as propiedades da soldadura branda.

CA5.2 Realizouse a preparación da zona de unión e elimináronse os residuos.

CA5.8 Describíronse os compoñentes dos equipamentos de soldadura branda e mais o seu funcionamento.

CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran.

CA6.2 Xustificouse a solución elixida.

CA6.3 Propuxéronse solucións alternativas aos problemas expostos.

CA6.4 Aplicáronse os procesos de conformación e de unión adecuados aos materiais utilizados na fabricación dos útiles.

CA6.5 Executáronse secuenciadamente os procesos necesarios para a fabricación do útil ideado.

CA6.6 Analizáronse as características construtivas e de seguridade dos útiles fabricados e o seu uso nos procesos de reparación, para conseguir unha
maior produtividade.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as especificacións do esbozo e dos planos, e a precisión dos
equipamentos de medida.
RA3 - Mecaniza pezas manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de medición e as marxes de tolerancia das medidas dadas no esbozo e
nos planos.

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias.

RA5 - Realiza unións de elementos metálicos mediante soldadura branda e describe as técnicas utilizadas en cada caso.

RA6 - Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de manipulación e execución.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, Palmer, comparadores, transportadores e goniómetros) e realizouse o seu calado e a súa
posta a cero en casos necesarios.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos equipamentos de medida en relación coas medidas que haxa que efectuar.

CA2.3 Describíronse os sistemas métrico e anglosaxón de medición, e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación.

CA2.4 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para efectuar a medición e o trazado de pezas.

CA2.6 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade cos instrumentos adecuados e coa precisión esixida.

CA2.7 Seleccionáronse os útiles necesarios para realizar o trazado das pezas e efectuouse a súa preparación.

CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado correspondan coas dadas no esbozo e nos planos.

CA3.2 Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado.

CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en conta o traballo que vaian realizar.

CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar.

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade requiridos.

CA4.5 Executáronse os furados nos sitios estipulados e efectuouse a lubricación adecuada.

CA4.6 Efectuouse o escareamento tendo en conta o furado e o elemento para embutir nel.

CA4.7 Seleccionouse a vara tendo en conta os cálculos efectuados para a realización do parafuso.

CA4.8 Seguiuse a secuencia correcta nas operacións de roscaxe interior e exterior, e efectuouse a lubricación correspondente.

CA4.9 Verificouse que as dimensións dos elementos roscados, así como o seu paso, sexan as estipuladas.

CA4.10 Respectáronse os criterios de seguridade e de protección ambiental.

CA5.3 Seleccionouse o material de achega en función do material base e a unión que haxa que efectuar.

CA5.4 Seleccionáronse e preparáronse os desoxidantes adecuados á unión que se pretenda efectuar.

CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Efectuouse o acendido de soldadores e lampadiñas respectando os criterios de seguridade.

CA5.7 Efectuouse a unión e o recheo de elementos, e comprobouse que cumpran as características de resistencia e homoxeneidade requiridas.

CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas.

CA6.1 Relacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se utilizaran.

1. Elaboración de esbozos de pezas,representación gráfica.

Debuxo técnico básico.

Normalización de planos.

Simboloxía: normalización.

Planta, alzado, vistas e seccións.

Acotación.

Técnicas de esbozamento.

2. Metroloxía

Fundamentos de metroloxía. Sistemas de medidas.

Magnitudes e unidades.

Instrumentos de medida directa.

Aparellos de medida por comparación. Apreciación dos aparellos de medida.

3. Trazado de pezas.

O trazado na elaboración de pezas.

Obxecto do trazado, fases e procesos.

Útiles do trazado.

Operacións de trazado.

4. Mecanizado manual

Características dos materiais metálicos máis usados no automóbil: fundición, aceiros, aliaxes de aluminio, etc.

Obxecto da limadura.

Uso e tipos de limas atendendo á súa forma e ao seu picado.

Técnicas de limadura.

Corte de materiais con serra de man.

Follas de serra: características e tipos, elección en función do traballo que se vaia realizar.

Operacións de serraxe.

Corte con tesoira de chapa: tipos de tesoiras.

Procesos de corte con tesoiras de chapa.

5. Técnicas de roscaxe. Partes das roscas: tipos de roscas e o seu uso.

Sistemas de roscas.

Normalización e representación de roscas.

Cálculos para a execución de roscas interiores e exteriores.

Medición de roscas.

Procesos de execución de roscas.

Brocas: tipos e partes.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Unións por soldadura.

Equipamentos de soldar.

Materiais de achega.

Desoxidantes máis utilizados.

Preparación do metal base.

Procesos de execución de soldaduras.

Criterios de cualificación:

O procedemento a seguir, a hora de calificar a proba, será en función da porcentaxe que se desglosa a continuación:

50 % proba teórica. O formato do exame será tipo test.

50 % parte práctica. Valoraranse as habilidades, a destreza e o acabado final de cada unha das prácticas. Nesta parte valorarase o emprego de

elementos de seguridade na realización de cada unha das probas.

Recordar ós alumnos da proba que e imprescindibel obter unha calificación de 5 na parte teórica para ter acceso á facer a parte práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consiste nun exame tipo test no que o alumno ten que reflexar os coñecementos baseados na programación do módulo.

Para esta proba os alumnos deberán de traer bolígrafo azul, lápiz, escuadra,cartabón e unha calculadora(está prohibido usar a do teléfono móbil)

4.b) Segunda parte da proba

Unha vez superada a parte teórica os alumnos tendrán as probas prácticas.

Durante 2 horas os alumnos tendrán que realizar 4 probas prácticas que decidirá o examinador.

Para esta parte, os alumnos tendrán que levar o atuendo básico para traballar nun taller. Ropa de traballo e botas de seguridad.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0294 Elementos amovibles e fixos non estruturais 02016/2017 0213

MP0294_23 Unión de elementos fixos 02016/2017 0100

MP0294_13 Representacións gráficas, mecanizado e elementos amovibles 02016/2017 045

MP0294_33 Elementos metálicos e sintéticos. 02016/2017 068

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL GARCÍA COTÓN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0294_13) RA1 - Debuxa esbozos de pezas e útiles, para o que selecciona a información contida na documentación técnica e a normalización
establecida.
(MP0294_23) RA1 - Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir, en función das súas
características de resistencia.
(MP0294_33) RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en
función da deformación presentada.
(MP0294_33) RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía
condicións de execución e funcionalidade.

(MP0294_13) RA2 - Define operacións de mecanizado básico, para o que interpreta os parámetros que as identifican.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0294_23) CA1.1 Describiuse o despezamento dos elementos que compoñen unha carrozaría, un bastidor ou unha cabina, e relacionáronse os
elementos co tipo de unión e coa simboloxía utilizada en fábrica.

(MP0294_33) CA1.1 Describíronse os métodos e os ensaios utilizados para identificar o tipo de material que haxa que manter, así como a súa constitución
e as súas propiedades.

(MP0294_13) CA1.1 Recoñecéronse os sistemas de representación gráfica.

(MP0294_23) CA1.2 Describíronse os procesos de separación dos elementos metálicos, así como as ferramentas, os útiles e as máquinas que se
empregan para quitar puntos e cordóns de soldadura.

(MP0294_13) CA1.2 Interpretouse a normativa aplicada en debuxo técnico, formatos, liñas de representación e simboloxía, etc.

(MP0294_33) CA1.3 Explicáronse as características e o uso dos equipamentos e das ferramentas que se empregan na conformación de elementos fixos,
tendo en conta as súas propiedades.

(MP0294_33) CA1.4 Describíronse as técnicas utilizadas nos procesos de desaboladura: estiramento, recollida e repaso de chapa.

(MP0294_23) CA1.5 Describíronse os sistemas de soldadura utilizados na reparación de carrozarías (MIG-MAG, MIG-Brazing, TIG, sinérxica para
aluminio, por puntos, etc.) e os parámetros para ter en conta.

(MP0294_33) CA1.6 Identificáronse as características, a composición, os tipos e a natureza dos plásticos máis utilizados no automóbil.

(MP0294_13) CA1.6 Debuxáronse as vistas, as seccións e os detalles do esbozo, aplicando a simboloxía normalizada.

(MP0294_33) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e a normativa que afecta á transformación ou aos útiles, e enumeráronse os datos técnicos
que a acompañan.

(MP0294_13) CA2.1 Describíronse as características e as propiedades dos materiais metálicos utilizados na fabricación de vehículos (fundición, aceiro,
aluminio, etc.).

(MP0294_13) CA2.2 Describíronse as técnicas de mecanizado básico, e as ferramentas e os equipamentos para utilizar (limadura, serraxe, tradeadura,
roscaxe, etc.).

(MP0294_33) CA2.3 Debuxouse o esbozo consonte a normativa ou a boa práctica, coa claridade e a limpeza requiridas.

(MP0294_33) CA2.4 Deseñáronse os útiles e a transformación opcional, tendo en conta a relación entre a solución construtiva, e os materiais e os medios
que cumpra utilizar.

(MP0294_33) CA2.5 Valoráronse as dificultades de execución e os custos.

(MP0294_33) CA2.6 Propuxéronse solucións construtivas aos problemas presentados.

(MP0294_33) CA2.7 Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da seguridade e da súa viabilidade construtiva.
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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

(MP0294_33) RA1 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en
función da deformación presentada.
(MP0294_13) RA1 - Debuxa esbozos de pezas e útiles, para o que selecciona a información contida na documentación técnica e a normalización
establecida.
(MP0294_23) RA1 - Aplica as técnicas de substitución de elementos fixos, e relaciona os métodos de unión cos elementos para unir, en función das súas
características de resistencia.
(MP0294_33) RA2 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía
condicións de execución e funcionalidade.

(MP0294_13) RA2 - Define operacións de mecanizado básico, para o que interpreta os parámetros que as identifican.

(MP0294_13) RA3 - Substitúe elementos amovibles, accesorios e gornecementos, para o que interpreta as técnicas e os procesos de desmontaxe e
montaxe.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0294_33) CA1.2 Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando as técnicas de diagnóstico: visual, ao tacto, lixadura, peite de
siluetas, etc.

(MP0294_13) CA1.3 Realizouse a toma de medidas do obxecto para realizar a súa representación.

(MP0294_23) CA1.3 Identificáronse as zonas danadas e indicáronse os cortes e as substitucións segundo especificacións técnicas de fábrica.

(MP0294_23) CA1.4 Realizáronse cortes e despuntamentos coas ferramentas e cos equipamentos adecuados, tendo en conta o tipo de unión (solapada,
tope, reforzo, etc.).

(MP0294_13) CA1.4 Identificáronse os cortes e as seccións para representar no esbozo.

(MP0294_33) CA1.5 Reparáronse deformacións en elementos metálicos tendo en conta as características, as formas e a accesibilidade.

(MP0294_13) CA1.5 Interpretáronse as vistas, as seccións e os detalles dos planos e da documentación técnica para determinar a información contida
neles.

(MP0294_23) CA1.6 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG.

(MP0294_23) CA1.7 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a zona.

(MP0294_33) CA1.7 Reparáronse elementos de materiais sintéticos (termoestables) logo de realizar a preparación dos produtos necesarios (catalizadores,
resinas, etc.), tendo en conta as súas características e as súas propiedades.

(MP0294_13) CA1.7 Verificouse que as medidas do esbozo se correspondan coas obtidas no proceso de medición de pezas, elementos ou
transformacións para realizar.

(MP0294_13) CA1.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_33) CA1.8 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de calor.

(MP0294_23) CA1.8 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en función das pezas para unir.

(MP0294_13) CA1.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_33) CA1.9 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura con achega de calor.

(MP0294_23) CA1.9 Uníronse pezas mediante soldadura oxiacetilénica seguindo especificacións técnicas.

(MP0294_33) CA1.10 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura química.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0294_23) CA1.10 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en función do material base.

(MP0294_23) CA1.11 Realizáronse as unións por soldadura tendo en conta as especificacións técnicas de fábrica do vehículo e as máquinas utilizadas.

(MP0294_33) CA1.11 Reparáronse materiais termoplásticos por pegado estrutural.

(MP0294_23) CA1.12 Realizáronse unións e engatillamentos segundo especificacións do fabricante.

(MP0294_33) CA1.12 Verificouse que as operacións realizadas devolveran as formas e as características orixinais.

(MP0294_23) CA1.13 Verificouse que as unións efectuadas cumpran as especificacións de calidade estipuladas e que non presenten defectos.

(MP0294_33) CA1.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_23) CA1.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_33) CA1.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_33) CA1.15 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0294_23) CA1.15 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_23) CA1.16 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0294_33) CA2.2 Realizouse a toma de medidas do obxecto e da transformación opcional para realizar a súa representación.

(MP0294_13) CA2.3 Debuxouse o esbozo da peza que cumpra mecanizar e determináronse as formas, as dimensións e o acabamento superficial.

(MP0294_13) CA2.4 Determinouse a secuencia de operacións e seleccionáronse as ferramentas, as máquinas e os útiles.

(MP0294_13) CA2.5 Executouse o trazado de forma precisa para a realización da peza.

(MP0294_13) CA2.6 Efectuouse o axuste de parámetros nas máquinas de tradear, tendo en conta o material para traballar e o diámetro do trade.

(MP0294_13) CA2.7 Mecanizáronse pezas manualmente mediante procesos de limadura e serrado logrando o acabado superficial e dimensional
especificado en esbozos.

(MP0294_13) CA2.8 Realizouse a roscaxe de pezas interior e exteriormente, efectuando a tradeadura e a selección da vara en función do cálculo
efectuado.

(MP0294_33) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_33) CA2.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_13) CA2.9 Verificouse que as dimensións e as medidas finais da peza ou do elemento construído se axusten a cotas definidas en esbozos.

(MP0294_13) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_13) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_13) CA2.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0294_13) CA3.1 Aplicáronse as técnicas de diagnóstico para determinar as intervencións que cumpra efectuar.

(MP0294_13) CA3.2 Relacionáronse os elementos de unión e ensamblaxe (parafusos, remaches, colas, masillas e grampas) cos elementos para
desmontar e montar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0294_13) CA3.3 Interpretouse a documentación técnica atendendo á relación entre a súa simboloxía e a unión dos elementos para substituír.

(MP0294_13) CA3.4 Identificáronse os elementos amovibles, os accesorios e os gornecementos para substituír, e seleccionáronse as ferramentas e os
equipamentos que haxa que utilizar.

(MP0294_13) CA3.5 Realizáronse os cálculos dos parámetros para a ensamblaxe de elementos de unión.

(MP0294_13) CA3.6 Realizáronse desmontaxes e montaxes de elementos amovibles e determináronse os parámetros que definen a unión, con aplicación
dos procedementos adecuados.

(MP0294_13) CA3.7 Realizouse a substitución de cristais pegados e calzados aplicando os procedementos establecidos.

(MP0294_13) CA3.8 Realizouse a substitución de accesorios e gornecementos segundo o método establecido.

(MP0294_13) CA3.9 Verificouse que as operacións realizadas restitúan a funcionalidade e as características de ensamblaxe dos elementos reparados ou
substituídos.

(MP0294_13) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0294_13) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0294_13) CA3.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

Mínimos esixibles

 UF1 Representacións gráficas, mecanizado e elementos amovibles

Recoñecer os diferentes sistemas de representación gráfica e interpretar os croquis e debuxos que aparezan nos manuais técnicos.

Describir as técnicas de mecanizado básico e as ferramentas  equipo a utilizar (trazado,limado, serrado, taladrado, roscado ¿)

 Realizar desmontaxes e montaxes de elementos amovibles, determinando os parámetros que definen a unión, aplicando os

procedementos adecuados para realizalos.

Interpretación da documentación técnica para a substitución de lunas dos vehículos. substitución de lunas dos vehículos

UF2 Unión de elementos fixos

Describir os sistemas de soldadura utilizados na reparación de carrozarías (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérxica para aluminio, por puntos,

entre outras) e os parámetros a ter en conta.

Realizar unións por soldadura tendo en conta as especificacións técnicas do fabricante do vehículo e as máquinas utilizadas.

Describir os procesos de separación dos elementos metálicos, así como as ferramentas, útiles e máquinas empregados para quitar puntos

e cordóns de soldadura.

Realizar cortes e despuntes cos equipos  ferramentas adecuadas, tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo, entre outras).

Realizar unións e engatillados según especificacións do fabricante.

UF3 Elementos metálicos e sintéticos

Identificar as deformacións e danos na carrozaría aplicando as técnicas de diagnóstico (visual, o tacto, lixado, peine de siluetas, entre

outras).

Reparar deformacións en elementos metálicos tendo en conta as características, formas e accesibilidade.

Reparar elementos de materiais sintéticos realizando a preparación dos productos necesarios (catalizadores, resinas, entre outros), tendo

en conta as súas características e propiedades.

 Realizar as unións por soldadura e adhesivos tendo en conta as especificacións técnicas do fabricante do vehículo.

Interpretar a documentación técnica e a normativa que afecta a transformación ou o utillaxe, enumerando os datos técnicos que a

acompañan.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Deseñar o utillaxe e a transformación opcional, relacionando a solución constructiva, cos materiais e medios que se deben utilizar.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A puntuación sera de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes .

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

.A puntuación sera de cero a dez puntos Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da

proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtida.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA. E PRECISO ACUDIR CON BOLIGRAFO AZUL OU NEGRO.

4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRÁCTICA A REALIZAR NO TALLER.E PRECISO LEVAR ROUPA DE TRABALLO E OS EPIS NECESARIOS.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Electromecánica de vehículos automóbiles Ciclos
formativos de
grao medio

CMTMV02Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0457 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo 02016/2017 0175

MP0457_12 Redes de comunicación multiplexadas 02016/2017 040

MP0457_22 Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de carrozaría 02016/2017 0135

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

Profesorado asignado ao módulo RAMÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ,SEGUNDO REY LÓPEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0457_22) RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de
vehículos, e describe o seu funcionamento.
(MP0457_12) RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e
describe o seu funcionamento.

(MP0457_12) RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0457_12) RA4 - 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.
(MP0457_22) RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os
compoñentes e os elementos necesarios.
(MP0457_22) RA5 - 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

(MP0457_22) CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo.

(MP0457_12) CA1.1 Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no vehículo.

(MP0457_12) CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos.

(MP0457_22) CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos.

(MP0457_12) CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas.

(MP0457_22) CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares.

(MP0457_22) CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

(MP0457_12) CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos.

(MP0457_12) CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

(MP0457_22) CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos.

(MP0457_12) CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simboloxía específica.

(MP0457_22) CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a
simboloxía específica.

(MP0457_12) CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de comunicación, como os codificadores,
multiplexores, transceptores, etc.

(MP0457_12) CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas nos vehículos.

(MP0457_12) CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis usadas en vehículos.

(MP0457_12) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0457_12) CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0457_22) CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser asumido polo xerador do vehículo.

(MP0457_12) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0457_22) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0457_22) CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área
de electromecánica.

(MP0457_22) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

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

(MP0457_22) RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen os circuítos eléctricos auxiliares de
vehículos, e describe o seu funcionamento.
(MP0457_12) RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e
describe o seu funcionamento.

(MP0457_22) RA2 - Localiza avarías dos sistemas eléctricos auxiliares, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0457_12) RA2 - Localiza avarías nas redes de comunicación de datos, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas.

(MP0457_22) RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as
especificacións técnicas.
(MP0457_12) RA3 - Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de datos, para o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e
as especificacións técnicas.
(MP0457_22) RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os materiais, os
compoñentes e os elementos necesarios.
(MP0457_12) RA4 - 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.
(MP0457_22) RA5 - 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

(MP0457_22) CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo.

(MP0457_12) CA1.1 Identificáronse os elementos que conforman a rede multiplexada e a súa situación no vehículo.

(MP0457_22) CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

(MP0457_22) CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos.

(MP0457_12) CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

(MP0457_22) CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria.

(MP0457_22) CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar.

(MP0457_12) CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis usadas en vehículos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0457_22) CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización das avarías.

(MP0457_22) CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto.

(MP0457_12) CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o
síntoma observado.

(MP0457_12) CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesarios, e seleccionouse o punto de medida.

(MP0457_22) CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou equipamento.

(MP0457_22) CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros obtidos.

(MP0457_12) CA2.7 Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de comunicación, seguindo especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA2.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de posibles dificultades.

(MP0457_22) CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección.

(MP0457_22) CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar.

(MP0457_12) CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_12) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_22) CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e
regulación.

(MP0457_22) CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os sistemas eléctricos auxiliares.

(MP0457_12) CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, seguindo as especificacións técnicas.

(MP0457_12) CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_22) CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as
especificacións técnicas.

(MP0457_22) CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico.

(MP0457_12) CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema.

(MP0457_22) CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos.

(MP0457_12) CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0457_22) CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema.

(MP0457_22) CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación.

(MP0457_12) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0457_22) CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse as seccións de condutores e os medios de
protección.

(MP0457_22) CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser asumido polo xerador do vehículo.

(MP0457_12) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0457_12) CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os accesorios e os gornecementos necesarios.

(MP0457_12) CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, seguindo especificacións.

(MP0457_12) CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0457_22) CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de ruídos e deterioracións.

(MP0457_22) CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse que non provoque anomalías nin interferencias
con outros sistemas do vehículo.

(MP0457_22) CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

(MP0457_22) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de
electromecánica.

(MP0457_22) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados.

(MP0457_22) CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0457_22) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0457_22) CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO VEHÍCULO

- Simboloxía eléctrica normalizada.

- Interpretación de documentación técnica

- Interpretación de esquemas de cableamento en circuítos de distintos fabricantes.

- Determinación de consumos

- Cálculo de seccións de condutores e protección de circuítos.

- Manexo de equipamentos de diagnose

- Técnicas de localización de avarías.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UNIDADE DIDÁCTICA 2: REDES MULTIPLEXADAS NO VEHÍCULO.

- Redes CAN Bus, VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus, redes inalámbicas y FlexRay: características e sinais

- Identificación das distintas redes multiplexadas

- Precaucións e normas de seguridade nas intervencións en instalacións con redes multiplexadas.

- Manexo da diagnisis en relación ás instalación propias da rede multiplexada

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

UNIDADE DIDÁCTICA 3: CIRCUITOS DE ALUMADO.

- Identificación e funcionamento dos componentes dos sistemas de alumado

- Precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de alumeado

- Regraxe dos sistemas de alumado

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

UNIDADE NUMERO 4: CIRCUITOS DE SINALIZACIÓN E ACÚSTICOS.

- Identificación e funcionamento dos componentes dos sistemas de sinalización e acústicos

- Precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de sinalización a acústicos

- Regraxe dos sistemas acústicos.

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

UNIDADE DIDÁCTICA 5: CIRCUITOS DE INFORMACIÓN E CONTROL

- Identificación e funcionamento dos componentes dos sistemas de información e control

- Precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de información e control

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

UNIDADE DIDÁCTICA 6: CIRCUITOS DE AXUDA Á CONDUCIÓN

- Identificación e funcionamento dos sistemas de axuda á conducción.

- Funcionamento dos sistemas de asistencia á conducción

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

Para o conxunto da proba:

a) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A puntuación sera de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes .

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

A puntuación sera de cero a dez puntos Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Esta primeira parte da proba, é decir, a teórica, é eliminatoria. Finalizadas as  probas, as comisións de avaliación exporán as puntuacións

obtidas.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO VEHÍCULO

- Identificación dos símbolos eléctricos principais empregados na simboloxía eléctrica normalizada de automoción (das diversas diversas normas).

- Interpretación de documentación técnica.

- Interpretación de esquemas de cableamento en circuítos de distintos fabricantes.

- Cálculo de seccións de condutores e protección de circuítos para diversas instalacións eléctricas.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: REDES MULTIPLEXADAS NO VEHÍCULO.

- Enumeración e descripción das características e sinais das redes CAN Bus, VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus, redes inalámbicas e FlexRay

- Descripción da arquitectura das redes multiplexadas (elementos principais e auxiliares)

- Identificación do emprego pra os distintos sistemas do vehículo das distintas redes multiplexadas

- Interpretación dos parámetros de funcionamento e sinais das redes multiplexadas

- Enumeración e descripción das precaucións e normas de seguridade nas intervencións en instalacións con redes multiplexadas

UNIDADE DIDÁCTICA 3: CIRCUITOS DE ALUMADO.

- Descripción, vantaxes e desvantaxes dos diferentes sistemas de alumeado empregados en vehículos: incandescente, halóxenos, xenon, LED.

- Identificación e descripción de funcionamento dos compoñentes dos sistemas de alumeado

- Interpretación dos esquemas eléctricos de alumeado de diferentes vehículos. Explicación de funcionamento.

- Descripción e enumeración das precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de alumeado

UNIDADE NUMERO 4: CIRCUITOS DE SINALIZACIÓN E ACÚSTICOS.

- Descripción, vantaxes e desvantaxes dos diferentes sistemas acústicos empregados en vehículos: electromagnético, electroneumático, etc.

- Descripción dos diferentes sistemas de sinalización empregados en vehículos: freno, marcha atrás, intermitentes, emerxencias, etc.

- Identificación e descripción de funcionamento dos componentes dos sistemas de sinalización e acústicos

- Interpretación dos esquemas eléctricos de sinalización e acústicos de diferentes vehículos. Explicación de funcionamento.

- Descripción das precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de sinalización a acústicos

UNIDADE DIDÁCTICA 5: CIRCUITOS DE INFORMACIÓN E CONTROL

- Identificación e descripción de funcionamento dos componentes dos sistemas de información e control. Vantaxes e desvantaxes dos distintos

sistemas.

- Descripción do funcionamento dos diferentes sistemas de información de taboleiro.

- Electrónica analóxica e dixital: diferencias, transformacións a dixital e portas lóxicas.

- Descripción das precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de información e control

UNIDADE DIDÁCTICA 6: CIRCUITOS DE AXUDA Á CONDUCIÓN

- Identificación e descripción de funcionamento dos sistemas de axuda á conducción: alzalunas, limpiaparabrisas, lavafaros, luneta térmica, cerre

centralizado, teitos solares, control de velocidade, espellos térmicos e orientables, etc. Vantaxes e desvantaxes entre os distintos sistemas dentro

dun mesmo grupo de actuación.

- Interpretación dos esquemas eléctricos dos diferentes sistemas en diferentes vehículos. Explicación de funcionamento.

- Descripción das precaucións e normas de seguridade nas intervencións nos circuitos de axuda á conducción.

A proba teorica constará de entre vinte e cuarenta preguntas relacionadas coas Unidades Didácticas arriba relacionadas. É necesario obter un

cinco nesta parte da proba para continuar coa parte práctica. A duración da proba será de tres horas. O peso na nota finas das duas probas é do
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50% cada unha.

4.b) Segunda parte da proba

UNIDADE DIDÁCTICA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO VEHÍCULO

- Interpreta a documentación técnica e localiza no vehículo dos compoñentes.

- Manexo de equipamentos de diagnose: identificación do vehículo e visualización de parámetros básicos

- Técnicas de localización de avarías eléctricas con polímetro, osciloscopio e lámpadas de proba.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: REDES MULTIPLEXADAS NO VEHÍCULO.

- Identificación das distintas redes multiplexadas instaladas nun vehículos e dos compoñentes que comanda.

- Interpretación do esquema eléctrico do vehículo pra a localización da avaría.

- Manexo da diagnosis en relación ás instalación propias da rede multiplexada

- Emprego de diagnose para identificación e repación reparación das avarías máis frecuentes

UNIDADE DIDÁCTICA 3: CIRCUITOS DE ALUMADO.

- Identificación dos compoñentes dos sistemas de alumado

- Interpretación do esquema eléctrico do vehículo pra a localización da avaría.

- Montaxe e desmontaxe dos equipos pra verificación e correción.

- Probas de funcionamento en vehículo.

- Regraxe dos sistemas de alumado

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes

UNIDADE NUMERO 4: CIRCUITOS DE SINALIZACIÓN E ACÚSTICOS.

- Identificación dos compoñentes dos sistemas de sinalización e acústicos.

- Interpretación do esquema eléctrico do vehículo pra a localización da avaría.

- Regraxe dos sistemas acústicos.

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes.

UNIDADE DIDÁCTICA 5: CIRCUITOS DE INFORMACIÓN E CONTROL

- Identificación dos compoñentes dos sistemas de información e control.

- Interpretación do esquema eléctrico do vehículo pra a localización da avaría.

- Montaxe e desmontaxe dos equipos pra verificación e correción.

- Probas de funcionamento en vehículo.

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes.

UNIDADE DIDÁCTICA 6: CIRCUITOS DE AXUDA Á CONDUCIÓN

- Identificación dos sistemas de axuda á conducción.

- Interpretación do esquema eléctrico do vehículo pra a localización da avaría.

- Montaxe e desmontaxe dos equipos pra verificación e correción.

- Probas de funcionamento en vehículo.

- Diagnose e reparación das avarías mais frecuentes.
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A proba práctica constará de cinco supostos referidos as Unidades didácticas anteriores y tamén e necesario obter un cinco para superala. A nota

final será a media das duas probas. A duración da proba será de tres horas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 02016/2017 0267

MP0293_34 Sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo
Otto

02016/2017 057

MP0293_44 Sistemas de alimentación e anticontaminación de motores diésel 02016/2017 066

MP0293_14 Motores, lubricación e refrixeración 02016/2017 0106

MP0293_24 Sistemas de acendido de motores Otto 02016/2017 038

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

Profesorado asignado ao módulo ENRIQUE FERNÁNDEZ PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0293_14) RA1 - Determina as características de funcionamento dos motores de ciclo Otto e de ciclo diésel, e dos sistemas de lubricación e
refrixeración, mediante a análise dos seus parámetros de construción e da funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_44) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores diésel, e analiza os
seus parámetros de construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_34) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo Otto, e analiza
os seus parámetros de construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_24) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, e analiza os seus parámetros de
construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_24) RA2 - Diagnostica avarías dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos
parámetros de funcionamento.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_14) CA1.1 Realizáronse os diagramas termodinámicos dos ciclos teóricos e prácticos de motores Otto, diésel, etc.

(MP0293_14) CA1.2 Calculáronse as variables dos ciclos teóricos (presión temperatura, volume, etc.) e determinouse a súa influencia sobre o rendemento
térmico, o traballo mecánico, o par e a potencia.

(MP0293_14) CA1.3 Identificáronse e comparáronse as características construtivas dos motores Otto, diésel e rotativo en relación coa súa influencia sobre
o aproveitamento enerxético.

(MP0293_24) CA1.3 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas.

(MP0293_44) CA1.3 Describíronse os posibles métodos de detección de funcionamentos anómalos.

(MP0293_34) CA1.3 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas.

(MP0293_14) CA1.4 Describíronse as características dos combustibles asociados a cada ciclo, as arquitecturas características de cámaras e os
parámetros fisicoquímicos impostos polos combustibles/ciclos (relación de compresión, presións, temperaturas, grao de riqueza, etc.)

(MP0293_44) CA1.4 Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas.

(MP0293_24) CA1.4 Describíronse os oscilogramas xerados polos sensores e os correspondentes aos circuítos de baixa e de alta, tanto en tensión como
en intensidade.

(MP0293_34) CA1.4 Describíronse os graos de riqueza da mestura e a súa repercusión nas emisións, no par e na potencia.

(MP0293_34) CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros.

(MP0293_24) CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas de acendido e relacionáronse os seus parámetros.

(MP0293_44) CA1.5 Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros.

(MP0293_14) CA1.5 Explicouse o funcionamento dos elementos dos motores.

(MP0293_24) CA1.6 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas e a súa interacción.

(MP0293_34) CA1.6 Describíronse os posibles métodos de detección de funcionamentos anómalos.

(MP0293_44) CA1.6 Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións.

(MP0293_34) CA1.7 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas de alimentación e a súa interacción.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_44) CA1.7 Describíronse os elementos de xestión electrónica dos sistemas e a súa interacción.

(MP0293_24) CA1.7 Describiuse como repercuten as anomalías do sistema de acendido na contaminación, así como os seus sistemas de corrección, en
función das normas anticontaminación.

(MP0293_44) CA1.8 Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das normas anticontaminación.

(MP0293_34) CA1.8 Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións.

(MP0293_24) CA1.8 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector.

(MP0293_34) CA1.9 Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das normas anticontaminación.

(MP0293_44) CA1.9 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector.

(MP0293_14) CA1.10 Describíronse as curvas características do motor térmico obtidas no banco de probas.

(MP0293_34) CA1.10 Manifestouse especial interese pola tecnoloxía do sector.

(MP0293_24) CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0293_14) RA1 - Determina as características de funcionamento dos motores de ciclo Otto e de ciclo diésel, e dos sistemas de lubricación e
refrixeración, mediante a análise dos seus parámetros de construción e da funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_34) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo Otto, e analiza
os seus parámetros de construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_24) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, e analiza os seus parámetros de
construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_44) RA1 - Determina as características de funcionamento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores diésel, e analiza os
seus parámetros de construción e a funcionalidade dos seus elementos.
(MP0293_34) RA2 - Diagnostica avarías dos sistemas de alimentación e anticontaminación de motores de ciclo Otto, para o que interpreta as indicacións
ou os valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0293_24) RA2 - Diagnostica avarías dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos
parámetros de funcionamento.
(MP0293_14) RA2 - Verifica os desgastes e as deformacións sufridas polos elementos do motor térmico e os sistemas de lubricación e refrixeración, e
xustifícanse os procedementos utilizados.
(MP0293_44) RA2 - Diagnostica avarías dos sistemas de alimentación e anticontaminación de motores diésel, para o que interpreta as indicacións ou os
valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0293_14) RA3 - Diagnostica avarías de motores de ciclo Otto e ciclo diésel, e dos seus sistemas de lubricación e refrixeración, para o que interpreta as
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0293_24) RA3 - Determina os procedementos de reparación e mantemento dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, mediante a análise
das causas e dos efectos das avarías achadas.
(MP0293_34) RA3 - Determina os procedementos de reparación e mantemento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo
Otto mediante a análise das causas e dos efectos das avarías achadas.
(MP0293_44) RA3 - Determina os procedementos de reparación e mantemento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores diésel
mediante a análise das causas e dos efectos das avarías achadas.
(MP0293_24) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento de avarías dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, para o que interpreta
técnicas de mantemento definidas.
(MP0293_44) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores diésel, para o que
interpreta técnicas de mantemento definidas.
(MP0293_34) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento de avarías dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo
Otto, para o que interpreta técnicas de mantemento definidas.

(MP0293_14) RA4 - Determina os procedementos de reparación e mantemento mediante a análise das causas e dos efectos das avarías achadas.

(MP0293_14) RA5 - Realiza operacións de reparación e mantemento de avarías do motor e dos sistemas de lubricación e refrixeración, para o que
interpreta técnicas de mantemento definidas.
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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

(MP0293_34) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamento no vehículo.

(MP0293_24) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamento no vehículo.

(MP0293_44) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamento no vehículo.

(MP0293_34) CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de alimentación, sobrealimentación e anticontaminación dos motores de
ciclo Otto.

(MP0293_24) CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de acendido.

(MP0293_44) CA1.2 Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de alimentación, sobrealimentación e anticontaminación dos motores de
ciclo diésel.

(MP0293_14) CA1.6 Explicáronse os procesos de desmontaxe e montaxe do motor segundo procedementos especificados.

(MP0293_14) CA1.7 Explicouse o manexo dos equipamentos de metroloxía utilizados na verificación do motor.

(MP0293_14) CA1.8 Explicáronse os sistemas de roscas e as técnicas de roscaxe.

(MP0293_14) CA1.9 Explicáronse as verificacións para realizar nos elementos do motor.

(MP0293_24) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_24) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_44) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_34) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_24) CA1.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA1.11 Explicáronse os parámetros que cumpra axustar nos motores e o xeito de realizar os axustes.

(MP0293_44) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_34) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_44) CA1.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_34) CA1.13 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_34) CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas.

(MP0293_44) CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas.

(MP0293_14) CA2.1 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios.

(MP0293_24) CA2.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas.

(MP0293_34) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_24) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0293_14) CA2.2 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os procesos coa secuencia de operacións para realizar.

(MP0293_44) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0293_34) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe.

(MP0293_24) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe.

(MP0293_14) CA2.3 Realizáronse verificacións de parámetros de funcionamento previamente á toma da decisión de desmontaxe (presións de
compresión, análise dos valores dos gases de escape, oscilogramas de aciclicidade de marcha, oscilogramas de desfase de distribución, etc.)

(MP0293_44) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe.

(MP0293_34) CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados.

(MP0293_44) CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados.

(MP0293_14) CA2.4 Desmontouse o motor seguindo as especificacións técnicas.

(MP0293_24) CA2.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados.

(MP0293_14) CA2.5 Comprobouse a cilindrada e a relación de compresión en comparación coas especificacións de fábrica.

(MP0293_44) CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0293_34) CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0293_24) CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0293_14) CA2.6 Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do motor, e comprobouse a súa operatividade segundo
especificacións técnicas.

(MP0293_44) CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións.

(MP0293_34) CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións.

(MP0293_24) CA2.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións.

(MP0293_44) CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións técnicas.

(MP0293_34) CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control (osciloscopio, equipamento de diagnose,
multímetro, manómetros, etc.) cos dados en especificacións técnicas.

(MP0293_24) CA2.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións técnicas.

(MP0293_14) CA2.7 Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do sistema de engraxamento e refrixeración do motor.

(MP0293_24) CA2.8 Identificouse e localizouse a avaría do sistema.

(MP0293_14) CA2.8 Restituíronse as características orixinais de elementos deteriorados.

(MP0293_44) CA2.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos.

(MP0293_34) CA2.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_14) CA2.9 Montouse o motor seguindo as especificacións técnicas.

(MP0293_34) CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema.

(MP0293_24) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_44) CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema.

(MP0293_44) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_14) CA2.10 Realizáronse os axustes necesarios dos compoñentes do motor, respectando as tolerancias de montaxe.

(MP0293_34) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_24) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_24) CA2.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA2.11 Realizáronse os calamentos e as postas a punto do motor segundo especificacións técnicas (calamento de distribución, axuste de
empurradores de válvulas, etc.).

(MP0293_44) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_34) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_14) CA2.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_44) CA2.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_34) CA2.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA2.13 Realizáronse as operacións coa limpeza, a orde e os coidados necesarios.

(MP0293_14) CA2.14 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_34) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0293_24) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0293_14) CA3.1 Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas.

(MP0293_44) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0293_34) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0293_24) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0293_14) CA3.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0293_44) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0293_34) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0293_44) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_14) CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os útiles necesarios, e realizouse a súa posta en marcha e a súa calibraxe.

(MP0293_24) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0293_14) CA3.4 Conectáronse ao vehículo ou ao sistema os equipamentos e os útiles necesarios nos puntos estipulados.

(MP0293_44) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0293_34) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0293_24) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0293_14) CA3.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0293_44) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións.

(MP0293_34) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións.

(MP0293_24) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións.

(MP0293_44) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0293_34) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0293_24) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0293_14) CA3.6 Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións.

(MP0293_24) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0293_14) CA3.7 Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións técnicas.

(MP0293_44) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0293_34) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0293_44) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0293_24) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0293_14) CA3.8 Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos.

(MP0293_34) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0293_24) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_34) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_44) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_14) CA3.9 Identificouse e localizouse a avaría do sistema.

(MP0293_34) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_24) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_14) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_44) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_24) CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_44) CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_34) CA3.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA3.12 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_24) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento.

(MP0293_34) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento.

(MP0293_44) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento.

(MP0293_14) CA4.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0293_24) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar.

(MP0293_14) CA4.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0293_44) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar.

(MP0293_34) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar.

(MP0293_34) CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo
fabricante.

(MP0293_24) CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo
fabricante.

(MP0293_14) CA4.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0293_44) CA4.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo
fabricante.

(MP0293_44) CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0293_34) CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0293_24) CA4.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0293_14) CA4.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0293_44) CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas.

(MP0293_34) CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas.

(MP0293_24) CA4.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_14) CA4.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións.

(MP0293_44) CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0293_34) CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0293_24) CA4.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0293_14) CA4.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0293_34) CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0293_14) CA4.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0293_24) CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0293_44) CA4.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0293_14) CA4.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0293_34) CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros erros.

(MP0293_44) CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros erros.

(MP0293_24) CA4.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros erros.

(MP0293_34) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_24) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_44) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_14) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_14) CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_44) CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_34) CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_24) CA4.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_44) CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_34) CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental en todas as
operacións realizadas.

(MP0293_24) CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA4.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

(MP0293_14) CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento.

(MP0293_14) CA5.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0293_14) CA5.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista polo
fabricante.

(MP0293_14) CA5.4 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0293_14) CA5.5 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas.

(MP0293_14) CA5.6 Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

(MP0293_14) CA5.7 Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0293_14) CA5.8 Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan outros erros.

(MP0293_14) CA5.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0293_14) CA5.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0293_14) CA5.11 Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas
operacións realizadas.

Os mínimos exixibles para as probas :

Estableceránse dous tipos de probas:

Proba teórica

Proba práctica.

De no superar una nota igual o maior a 5 na proba teórica non poderá accederse á proba práctica.

A nota final será a media de ambas notas.

As actividades de carácter teórico e prácticos de ser o caso axustaránse os contidos mínimos mais abaixo indicados

Os mínimos exixibles son:

MP0293_14 UF1: Motores, lubricación e refrixeración.

Motores de dous e de catro tempos de ciclos Otto e diésel: Termodinámica, curvas características dos moto-res,características dos combustibles

asociados a cada ciclo, Parámetros fisicoquímicos impostos polos combustibles/ciclos (relación de compresión, presións, temperaturas, grao de

riqueza, etc.). Diagramas de traballo e de mando.

Elementos dos motores: características, misión e funcionamento.

Sistemas de engraxamento e refrixeración: misión, características e funcionamento.

 Clasificación por viscosidade e por calidade.

 Propiedades fisicoquímicas dos refrixerantes.

Desmontaxe do motor: procesos e técnicas reparación de elementos do motor.. Verificacións nos compoñentes do motor.

Manexo de equipamentos de medición e verificación.

Sistemas de refrixeración e lubricación: verificación de compoñentes.

Axustes e postas a punto de motor.

Análise sistemática de problemas.

 Diagnóstico de motor e de sistemas de lubricación e refrixeración.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Procedementos de reparación en función das variables.

MP0293_24 UF2 Sistemas de acendido de motores Otto.

Sistema de acendido electrónico integral por chispa perdida: versións con etapa de potencia na UCM, con etapa externa e con etapa incorporada

no módulo de bobinas.

Sistema de acendido electrónico integral secuencial: versións con etapa de potencia externa e con etapa no módulo de bobinas.

Análise dos parámetros característicos do sistema de acendido: ángulo de pechamento, ángulo de apertura, dwell, tensión de autoindución, tensión

de acendido, tensión de chispa, parámetros eléctricos e electromagnéticos das bobinas, resistencia e antiparasitaxe de cables de alta, arquitectura

e grao térmico de buxías, etc.

Sensores: características, misión e xerarquía dos seus sinais para a decisión do instante de acendido, en cada un dos sistemas tratados.

Equipamentos e medios de medición, de control e de diagnose.

Técnicas de diagnose por imaxe (osciloscopio).

Diagnose de sistemas de acendido de motores de ciclo Otto.

Resolución de problemas.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Procedementos de reparación e mantemento en función das variables.

MP0293_34: UF3 Sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores de ciclo Otto.

Sistemas de alimentación por inxección indirecta multipunto simultáneas e por bloques: análise dos parámetros de funcionamento dos sensores e

actuadores integrantes, e da secuencia no proceso de diagnose.

Sistemas de alimentación por inxección indirecta secuencial: análise dos parámetros de funcionamento dos sensores e actuadores integrantes, e

da secuencia no proceso de diagnose

Sistemas de alimentación por inxección directa. Variacións nas arquitecturas dos motores, melloras no ciclo termodinámico e modos de

funcionamento. Análise dos parámetros de funcionamento dos sensores e actuadores integrantes, e da secuencia no proceso de diagnose

Sistemas de optimización da temperatura do aire

Sistemas anticontaminación. Análise dos niveis de emisións e da normativa anticontaminación acadada, nos sistemas estudados, desde tres

vertentes: técnicas empregadas na formación da mestura, medidas endomotrices e tecnoloxías incorporadas no sistema de escape

Sistemas de sobrealimentación: particularidades da sobrealimentación de motores de ciclo Otto

Definición de problema.

Equipamentos e medios de medición, de control e de diagnose.

Interpretación de parámetros de lectura directa e dos subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

Técnicas de localización de avarías definindo o proceso de actuación.

Diagnose de sistemas de alimentación e anticontaminación.

Resolución de problemas.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Procedementos de reparación e mantemento en función das variables.

Técnicas de recollida de datos e información.

Análise dos parámetros obtidos na diagnose.

Técnicas e programas de mantemento establecidos polos fabricantes.

Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación.

Borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.e reprogramación dos módulos electrónicos.

MP0293_44 UF4: Sistemas de alimentación e anticontaminación de motores Diésel.

Sistemas de alimentación por bomba rotativa de émbolo axial e de émbolos radiais, pilotados. Análise dos parámetros de funcionamento dos
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compoñentes integrantes Procesos de calamento e diagnose.

Sistemas de alimentación common rail. Variantes construtivas e evolutivas. Análise dos parámetros de funcionamento dos sensores e actuadores

integrantes, así como da secuencia no proceso de diagnose.

Sistemas de alimentación inxector bomba. Análise dos parámetros de funcionamento dos sensores e actuadores integrantes, así como da

secuencia no proceso de diagnose.

Sistemas de optimización da temperatura do aire.

Sistemas de anticontaminación. Análise dos niveis de emisións e da normativa anticontaminación, nos sistemas estudados, desde tres vertentes:

técnicas empregadas na formación da mestura, medidas endomotrices e tecnoloxías incorporadas no sistema de escape.

Sistemas de sobrealimentación: arquitecturas e métodos de pilotaxe.

Definición de problema.

Equipamentos e medios de medición, de control e de diagnose.

Interpretación de parámetros de lectura directa e dos subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

Técnicas de localización de avarías definindo o proceso de actuación

Diagnose de sistemas de alimentación para motores diésel.

Resolución de problemas.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Procedementos de reparación e mantemento en función das variables.

Técnicas e programas de mantemento establecidos polos fabricantes.

Axuste de parámetros nos sistemas de alimentación dos motores diésel.

Borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica e reprogramación dos módulos electrónicos

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba consistira nun exercicio escrito con:

100 preguntas tipo test de contidos repartidos por igual entre as 4 UF. Valor 8 puntos

1 problema  teórico a resolver relacionados coas carácterísticas termodinámicas dos motores e as súas curvas características. Valor 2 puntos

O examen tipo test realizarase por ordenador e o problema teórico será en papel. É necesario calculadora

4.b) Segunda parte da proba

PARTE PRÁCTICA.

Consistirá en varias practicas segundo:

1.- Proba sobre motores: comprobación de camisas, medidas con micrómetro, montaxe e comprobación de correa de distribución, comprobación

bomba de aceite, montaxe parcial de culata.

2.- Proba sobre vehículo: analises e interpretación de gases, verificación de encendido e presions de combustible, identificación de elementos,

interpretación de esquemas eléctricos de inxección, obtención e interpretación de sinais mediante polimetro e osciloscopio. Realizar e interpretar

valores obtidos por equipos de diagnoses.

A primeira parte terá un porcentaxe do 25% da nota e a segunda parte o 75%

O alumno deberá traer roupa axeitada de traballo para realizar as probas prácticas como buzo, guantes e calzado de seguridade
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Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
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de vehículos

Réxime de
proba libre
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MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0296 Estruturas do vehículo 02016/2017 0123

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

Profesorado asignado ao módulo JULIA MARÍA VÁZQUEZ VILA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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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 - Recoñece a constitución e o comportamento da estrutura, tendo en conta a relación entre os métodos de ensamblaxe dos seus compoñentes e os
procesos de fabricación e reparación.

RA2 - Identifica as deformacións que pode sufrir a estrutura dun vehículo, e relaciona as cargas aplicadas coas características construtivas da carrozaría.

RA4 - Elabora orzamentos de reparación de carrozarías onde se valoren as características do dano que haxa que reparar.

RA6 - Planifica modificacións e reformas salientables en carrozarías de vehículos, tendo en conta a relación entre a normativa e as especificacións da
reforma formulada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil.

CA1.2 Describíronse os procesos de laminación da chapa utilizada na construción de carrozarías.

CA1.3 Relacionáronse as propiedades dos materiais metálicos máis utilizados na industria do automóbil cos tratamentos térmicos e termoquímicos:
temperamento, revenimento, cementación, nitruración, etc.

CA1.4 Explicáronse as características e as propiedades dos aceiros de alto límite elástico, en relación co seu uso no automóbil.

CA1.5 Explicáronse as características e as propiedades do aluminio, así como os sistemas de unión, en relación co seu uso no automóbil.

CA1.6 Explicáronse os novos materiais empregados na fabricación de carrozarías: aluminio, materiais activos, etc.

CA1.7 Explicáronse novas técnicas de fabricación: tailored-blank, hidroconformación, etc.

CA1.8 Explicáronse as características aerodinámicas dunha carrozaría.

CA1.9 Describíronse os tipos de carrozaría segundo a súa constitución.

CA1.11 Describíronse os procesos de embutición e ensamblaxe na fabricación de carrozarías.

CA1.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA2.1 Describiuse a simboloxía utilizada por fabricantes de vehículos, en relación coas partes da estrutura.

CA2.2 Describíronse os sistemas de seguridade pasiva e activa da carrozaría.

CA2.3 Describíronse as probas de crash-tests.

CA2.5 Explicáronse as técnicas para obter unha deformación programada ante un impacto.

CA2.6 Explicouse como evoluciona unha carrozaría ante cargas de diversos tipos: frontais, traseiras, laterais e con envorcamento, etc.

CA2.7 Explicáronse sistemas de forzas: carácter vectorial dunha forza, composición de forzas, momento e operacións de vectores no espazo.

CA2.8 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico de danos en relación coas deformacións que haxa que controlar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Describíronse as técnicas de taxación: fototaxación, videoconferencia, etc.

CA4.8 Describíronse as características máis comúns dos seguros de vehículos.

CA4.9 Explicáronse os principios da investigación de accidentes de tráfico.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA6.1 Explicouse o concepto e os tipos de reformas salientables.

CA6.2 Localizouse e interpretouse a normativa de aplicación.

CA6.4 Detallouse a documentación necesaria e quen a elabora.

CA6.5 Localizáronse os organismos que interveñen na autorización da reforma.

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 - Recoñece a constitución e o comportamento da estrutura, tendo en conta a relación entre os métodos de ensamblaxe dos seus compoñentes e os
procesos de fabricación e reparación.

RA2 - Identifica as deformacións que pode sufrir a estrutura dun vehículo, e relaciona as cargas aplicadas coas características construtivas da carrozaría.

RA3 - Diagnostica deformacións na estrutura dun vehículo, para o que interpreta técnicas e procedementos establecidos.

RA4 - Elabora orzamentos de reparación de carrozarías onde se valoren as características do dano que haxa que reparar.

RA5 - Repara estruturas de vehículo mediante bancadas, e analiza as técnicas de reparación.

RA6 - Planifica modificacións e reformas salientables en carrozarías de vehículos, tendo en conta a relación entre a normativa e as especificacións da
reforma formulada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.10 Identificáronse as pezas da estrutura dun vehículo en relación coa documentación técnica.

CA2.4 Localizáronse as zonas fusibles e as de reforzo na carrozaría.

CA2.9 Identificáronse os parámetros que cómpre comprobar na estrutura do vehículo.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA3.1 Inspeccionouse visualmente un vehículo danado seguindo un protocolo de actuación.

CA3.2 Utilizouse o compás de varas para verificar as medidas da estrutura da carrozaría, en relación coa documentación técnica.

CA3.3 Identificáronse os elementos dunha bancada universal e doutra de control positivo, en relación coa súa función.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Describíronse os sistemas de medición: sistemas informatizados, galgas de nivel, etc.

CA3.5 Seleccionouse a documentación técnica correspondente.

CA3.6 Interpretáronse as fichas de medición de diferentes tipos de bancada ou equipamentos de medición.

CA3.7 Calibrouse e axustouse o equipamento de medición.

CA3.8 Colocouse o equipamento de medición segundo a deformación que haxa que medir.

CA3.9 Identificáronse os puntos de referencia para medir as cotas segundo as fichas técnicas.

CA3.10 Comparáronse os valores obtidos cos dados na ficha técnica, e determináronse as desviacións sufridas na carrozaría, no bastidor ou na cabina.

CA3.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA3.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA3.13 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas.

CA4.1 Determináronse as pezas que se vaian reparar e substituír.

CA4.2 Determinouse o custo das pezas que cumpra substituír, mediante a consulta de tarifas de fabricantes.

CA4.3 Determinouse o grao do dano en pezas deformadas.

CA4.4 Calculáronse os tempos de man de obra en substitución e en reparación de pezas, mediante a consulta de manuais de taller e baremos.

CA4.5 Asignáronse prezos á hora de reparación en carrozaría, para calcular o custo total do orzamento.

CA4.6 Orzouse un sinistro utilizando programas informáticos.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica e elixíronse os útiles de colocación e ancoraxe da carrozaría.

CA5.2 Colocouse a carrozaría sobre a bancada cos útiles adecuados.

CA5.3 Ancorouse a carrozaría, o bastidor ou a cabina nos puntos determinados.

CA5.4 Verificáronse os puntos danados e a súa desviación.

CA5.5 Determináronse as direccións dos tiros e contratiros en función da etapa do proceso de estiramento.

CA5.6 Seleccionáronse e colocáronse os útiles e os equipamentos de tiros e contratiros en función da magnitude do esforzo.

CA5.7 Efectuáronse tiros e contratiros na estrutura ata conseguir recuperar as cotas orixinais.

CA5.8 Controlouse a evolución do estiramento para que non produza outras deformacións, e aliviáronse tensións na chapa.

CA5.9 Verificouse que a carrozaría recuperara as súas dimensións orixinais.

CA5.10 Realizáronse substitucións parciais e totais de pezas estruturais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.11 Aplicáronse produtos de acabamento.

CA5.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA5.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

CA5.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas.

CA6.2 Localizouse e interpretouse a normativa de aplicación.

CA6.3 Tipificouse a reforma salientable.

CA6.4 Detallouse a documentación necesaria e quen a elabora.

CA6.5 Localizáronse os organismos que interveñen na autorización da reforma.

CA6.6 Prevíronse os materiais e os procesos necesarios, para o que se consultaron manuais do vehículo e da peza ou do mecanismo que se incorpore ao
vehículo.

CA6.7 Realizáronse esbozos referentes á reforma.

CA6.8 Calculáronse as horas de traballo.

CA6.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

COÑECEMENTO DOS PROCESOS DE FABRICACIÓN E ENSAMBLAXE DE CARROZARÍAS

Materiais, sistemas de unión, tipos de carrozaría e compoñentes, tratamentos térmicos e termoquímicos, aceiros de alto límite elástico, novos

materiais, novas técnicas e aerodinámica na carrozaría. Composición modular dunha carrozaría. Seguridade pasiva e activa nos vehículos. Zonas

fusibles e de reforzo nas carrozarías. Deformacións en caso de sinistro en función da zona de colisión e do tipo de carrozaría. Crash-test.

EQUIPAMENTOS PARA TRABALLOS CON CARROZARÍAS E MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE DANOS

Métodos e equipamentos de diagnose de danos. Inspección visual de danos. Verificación con compás de varas. Tipos e composición das

bancadas. Verificación de danos mediante bancada universal e de control positivo. Localización de puntos de ancoraxe, fixación e control na

carrozaría. Calibraxe do sistema de medición. Fichas da bancada. Manuais de taller do vehículo. Outros sistemas de medición.

ORZAMENTOS DE REPARACIÓN DE CARROZARÍAS

Determinación de pezas para substituír e para reparar. Determinación do custo de pezas novas. Clasificación do dano en pezas deformadas.

Tempos de man de obra. Manuais de taller e baremos de organismos. Orzamentos con programas informáticos. Taxación de danos nos vehículos:

fototaxación, videoconferencia, etc. Seguros de vehículos. Principios na investigación de accidentes de tráfico.

REPARACIÓN DE ESTRUTURAS DE VEHÍCULOS EN BANCADA

Interpretación de fichas da bancada e de manuais de reparación do vehículo. Equipamentos de estiramento. Colocación e ancoraxe do vehículo na

bancada. Verificación de danos. Selección de puntos de aplicación de tiros e contratiros. Colocación de equipamentos de estiramento.

Determinación da dirección de estiramento. Realización de tiros e contratiros. Elementos de seguridade no estiramento. Determinación de zonas

de corte e unión en substitucións parciais. Aplicación de protección: anticorrosivos, seladores e illantes acústicos na estrutura dos vehículos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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REFORMAS SALIANTABLES

Concepto e tipos de reformas salientables. Lexislación aplicable. Tipificación da reforma. Documentación necesaria para unha reforma salientable.

Organismos e entidades que interveñen. Planificación do proceso da reforma. Cálculo do custo dunha reforma salientable

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá nunha proba escrita na que se poderán incluir preguntas a desenvolver, preguntas tipo test, cuestións breves ou problemas sobre

calquera dos aspectos recollidos no currículo vixente.

A proba puntuarase entre 0 a 10 puntos, sendo necesario obter alomenos un cinco para pasar e segunda proba.

4.b) Segunda parte da proba

Terán opción a participar nesta segunda parte aqueles alumnos que obteran alomenos un cinco na primeira parte da proba.

O alumno participante poderá ser requerido para a realización de calquera das seguintes tarefas, que serán cualificadas contra os mínimos

esixibles recollidos nos criterios de cualificación.

1.- Presupuestar os traballos para a realización dunha reparación dun sinistro coa axuda de ferramentas informáticas.

2.- Diagnosticar unha deformación dun vehículo, tanto de xeito visual como coa axuda de aparellos de medición, e propor unha solución

fundamentada á mesma.

3.- Subir e centrar un vehículo nunha bancada, identificar os puntos de medición e desenvolver a mesma.

4.- Planificar e desenvolver a estiraxe dunha carrozaría de acordo cun diagnóstico previo e os resultados da correspondente medición

subministrados ao candidato.

5.- Planificar e desenvolver unha substitución parcial ou total nunha carrozaría siniestrada de acordo cun diagnóstico previo subministrado ao

candidato.

6.- Emitir un informe razoado sobre unha reparación en bancada feita nunha carrozaría sinistrada.

7.- Planificación dunha reforma saliantable.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0292 Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe 02016/2017 0209

MP0292_44 Sistemas de trens de rodaxe: suspensión, dirección e rodas 02016/2017 060

MP0292_14 Hidráulica e pneumática 02016/2017 040

MP0292_24 Sistemas de freada 02016/2017 040

MP0292_34 Sistemas de transmisión de forzas 02016/2017 069

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ R. MOSQUERA SUÁREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0292_34) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas de transmisión de forzas, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos
de mantemento.

(MP0292_24) RA1 - Interpreta a operatividade do sistema de freada, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos de mantemento.

(MP0292_44) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.), tendo en conta a relación
entre a súa funcionalidade e os procesos de mantemento.

(MP0292_14) RA1 - Realiza montaxes de circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.

(MP0292_24) RA2 - Diagnostica avarías no sistema de freada, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento.

(MP0292_14) RA2 - Interpreta a operatividade dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos
de mantemento.
(MP0292_44) RA2 - Diagnostica avarías en cada un dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.), para o que
interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0292_34) RA2 - Diagnostica avarías nos sistemas de transmisión de forzas, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de
funcionamento.
(MP0292_34) RA3 - Determina os procedementos de reparación dos sistemas de transmisión de forzas mediante a análise das causas e os efectos das
avarías achadas.

(MP0292_24) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_14) RA3 - Diagnostica avarías nos sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de
funcionamento.

(MP0292_44) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_14) RA4 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_24) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento do sistema de freos, para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_34) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento de embragues, convertedores, cambios, diferenciais e elementos de transmisión,
para o que interpreta técnicas definidas.
(MP0292_44) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.),
para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_14) RA5 - Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_34) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_24) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_44) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_14) RA6 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_14) CA1.1 Describíronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas hidráulicos e pneumáticos de vehículos.

(MP0292_44) CA1.1 Realizáronse diagramas de funcionamento dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe.

(MP0292_34) CA1.1 Realizáronse diagramas de funcionamento dos sistemas que compoñen a transmisión de forzas.

(MP0292_24) CA1.1 Describíronse as forzas que actúan sobre o vehículo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_44) CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos que constitúen os sistemas.

(MP0292_34) CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos que constitúen os sistemas.

(MP0292_24) CA1.2 Realizáronse diagramas de funcionamento dos sistemas de freada.

(MP0292_14) CA1.2 Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre a súa simboloxía e as especificacións e características dos
elementos.

(MP0292_44) CA1.3 Debuxáronse os esquemas representativos dos sistemas utilizando simboloxía normalizada.

(MP0292_24) CA1.3 Describiuse o funcionamento dos elementos que constitúen os sistemas de freada.

(MP0292_34) CA1.3 Debuxáronse os esquemas representativos dos sistemas utilizando simboloxía normalizada.

(MP0292_24) CA1.4 Debuxáronse os esquemas representativos do sistema de freada utilizando simboloxía normalizada.

(MP0292_14) CA1.4 Calculouse a perda de carga nos circuítos de fluídos mediante o uso de táboas.

(MP0292_44) CA1.4 Describiuse a relación entre os sistemas de tren de rodaxe e de transmisión de forzas.

(MP0292_34) CA1.4 Describiuse a relación entre os sistemas de tren de rodaxe e de transmisión de forzas.

(MP0292_14) CA1.5 Determináronse os elementos que constitúen o circuíto tendo en conta a súa operatividade.

(MP0292_24) CA1.5 Describíronse os parámetros de funcionamento do sistema de freada e o seu axuste.

(MP0292_34) CA1.5 Describíronse os parámetros de funcionamento dos sistemas e o seu axuste.

(MP0292_44) CA1.5 Describíronse os parámetros de funcionamento dos sistemas e o seu axuste.

(MP0292_24) CA1.6 Describíronse os elementos de xestión electrónica e relacionouse a súa función coa operatividade do sistema.

(MP0292_44) CA1.6 Describíronse os elementos de xestión electrónica e relacionouse a súa función coa operatividade do sistema.

(MP0292_34) CA1.6 Describíronse os elementos de xestión electrónica e relacionouse a súa función coa operatividade do sistema.

(MP0292_24) CA1.7 Describiuse a extracción e a carga de datos das centrais electrónicas e o seu axuste básico.

(MP0292_44) CA1.7 Describiuse a extracción e a carga de datos das centrais electrónicas e o seu axuste básico.

(MP0292_24) CA1.8 Identificáronse sobre o vehículo os elementos que constitúen o sistema de freada.

(MP0292_34) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_14) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_44) CA2.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico en relación coa sintomatoloxía dada pola avaría.

(MP0292_14) CA2.1 Realizáronse diagramas de funcionamento dos sistemas hidráulicos e pneumáticos.

(MP0292_24) CA2.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico en relación coa sintomatoloxía dada pola avaría.

(MP0292_34) CA2.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico en relación coa sintomatoloxía dada pola avaría.

(MP0292_24) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0292_14) CA2.2 Describiuse o funcionamento dos elementos que constitúen os sistemas.

(MP0292_34) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0292_44) CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0292_24) CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0292_44) CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0292_24) CA2.5 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

(MP0292_14) CA2.6 Identificáronse sobre o vehículo os elementos que constitúen os sistemas hidráulicos e pneumáticos.

(MP0292_14) CA2.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA2.8 Avaliáronse alternativas de reparación en función do diagnóstico, e determinouse o procedemento.

(MP0292_14) CA2.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0292_34) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0292_24) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0292_14) CA3.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico en relación coa sintomatoloxía dada pola avaría.

(MP0292_44) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0292_24) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0292_14) CA3.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso para o diagnóstico da avaría.

(MP0292_24) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0292_44) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_44) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0292_24) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0292_24) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0292_34) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0292_44) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0292_34) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0292_44) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0292_24) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0292_24) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0292_34) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0292_44) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0292_24) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que cumpra utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0292_14) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica, e os medios e equipamentos necesarios para realizar as operacións.

(MP0292_24) CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica, e os medios e equipamentos necesarios para realizar as operacións.

(MP0292_14) CA4.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0292_14) CA4.7 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que cumpra utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0292_14) CA4.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA4.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_44) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_14) CA5.1 Seleccionouse a documentación técnica, e os medios e equipamentos necesarios para realizar as operacións.

(MP0292_14) CA5.2 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0292_44) CA5.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección que eviten as situacións de risco máis habituais.

(MP0292_44) CA5.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada
selectiva.

(MP0292_24) CA5.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada
selectiva.

(MP0292_44) CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_34) CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_24) CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_44) CA5.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA5.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA5.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA5.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA6.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_14) CA6.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada
selectiva.

(MP0292_14) CA6.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_14) CA6.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0292_34) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas de transmisión de forzas, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos
de mantemento.

(MP0292_24) RA1 - Interpreta a operatividade do sistema de freada, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos de mantemento.

(MP0292_44) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.), tendo en conta a relación
entre a súa funcionalidade e os procesos de mantemento.

(MP0292_14) RA1 - Realiza montaxes de circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.

(MP0292_24) RA2 - Diagnostica avarías no sistema de freada, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento.

(MP0292_14) RA2 - Interpreta a operatividade dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, tendo en conta a relación entre a súa funcionalidade e os procesos
de mantemento.
(MP0292_44) RA2 - Diagnostica avarías en cada un dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.), para o que
interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0292_34) RA2 - Diagnostica avarías nos sistemas de transmisión de forzas, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de
funcionamento.
(MP0292_34) RA3 - Determina os procedementos de reparación dos sistemas de transmisión de forzas mediante a análise das causas e os efectos das
avarías achadas.

(MP0292_24) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_14) RA3 - Diagnostica avarías nos sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de
funcionamento.

(MP0292_44) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_14) RA4 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0292_24) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento do sistema de freos, para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_34) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento de embragues, convertedores, cambios, diferenciais e elementos de transmisión,
para o que interpreta técnicas definidas.
(MP0292_44) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe (dirección, suspensión, rodas, etc.),
para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_14) RA5 - Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, para o que interpreta técnicas definidas.

(MP0292_34) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_24) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_44) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.
(MP0292_14) RA6 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, en función da súa valoración das
condicións de traballo e dos factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_14) CA1.3 Realizouse o esquema do circuíto aplicando a simboloxía normalizada.

(MP0292_14) CA1.6 Montouse o circuíto, e verificouse que non se produzan interferencias entre os seus elementos e que non existen fugas.

(MP0292_14) CA1.7 Medíronse e axustáronse parámetros de funcionamento.

(MP0292_34) CA1.7 Describiuse a extracción e a carga de datos das centrais electrónicas, así como o seu axuste básico.

(MP0292_14) CA1.8 Verificouse a idoneidade dos elementos do circuíto en función da operatividade final.

(MP0292_34) CA1.8 Identificáronse sobre o vehículo os elementos que constitúen os sistemas.

(MP0292_44) CA1.8 Identificáronse sobre o vehículo os elementos que constitúen os sistemas.

(MP0292_44) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA1.9 Verificouse o axuste do circuíto montado ás especificacións e a obtención da operatividade estipulada.

(MP0292_34) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_24) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_14) CA1.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos de medida, conectáronse ao sistema obxecto de diagnóstico, e realizouse a súa posta en marcha
e a súa calibraxe.

(MP0292_34) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos de medida, conectáronse ao sistema obxecto de diagnóstico, e realizouse a súa posta en marcha
e a súa calibraxe.

(MP0292_24) CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos de medida, conectáronse ao sistema obxecto de diagnóstico, e realizouse a súa posta en marcha
e a súa calibraxe.

(MP0292_14) CA2.3 Debuxáronse os esquemas representativos dos sistemas utilizando simboloxía normalizada.

(MP0292_34) CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0292_14) CA2.4 Describíronse os parámetros de funcionamento dos sistemas e o seu axuste.

(MP0292_44) CA2.5 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

(MP0292_34) CA2.5 Realizouse a extracción de datos das centrais electrónicas para determinar a avaría.

(MP0292_14) CA2.5 Describíronse os elementos de xestión electrónica e relacionouse a súa función coa operatividade do sistema.

(MP0292_24) CA2.6 Realizouse a medición de parámetros nos sistemas en comparación cos dados en especificacións técnicas.

(MP0292_34) CA2.6 Realizouse a medición de parámetros nos sistemas en comparación cos dados en especificacións técnicas.

(MP0292_44) CA2.6 Realizouse a medición de parámetros nos sistemas en comparación cos dados en especificacións técnicas.

(MP0292_44) CA2.7 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0292_24) CA2.7 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0292_34) CA2.7 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0292_44) CA2.8 Avaliáronse alternativas de reparación en función do diagnóstico, e determinouse o procedemento.

(MP0292_24) CA2.8 Avaliáronse alternativas de reparación en función do diagnóstico, e determinouse o procedemento.

(MP0292_14) CA2.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_44) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_24) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0292_34) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0292_14) CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos de medida, conectáronse ao sistema obxecto de diagnóstico, e realizouse a súa posta en marcha
e a súa calibraxe.

(MP0292_24) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0292_34) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0292_14) CA3.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos
necesarios.

(MP0292_14) CA3.5 Realizouse a medición de parámetros nos sistemas en comparación cos dados en especificacións técnicas.

(MP0292_14) CA3.6 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0292_14) CA3.7 Avaliáronse alternativas de reparación en función do diagnóstico, e determinouse o procedemento.

(MP0292_44) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que cumpra utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0292_34) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que cumpra utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0292_14) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_24) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_34) CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica, e os medios e equipamentos necesarios para realizar as operacións.

(MP0292_44) CA4.2 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e as ferramentas necesarias para realizar as operacións.

(MP0292_14) CA4.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, co fin de determinar os elementos
que cumpra reparar ou substituír.

(MP0292_34) CA4.2 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar necesarias para realizar as operacións.

(MP0292_24) CA4.2 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar necesarias para realizar as operacións.

(MP0292_44) CA4.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e os axustes dos elementos da suspensión, dirección e rodas, e verificouse o seu estado.

(MP0292_24) CA4.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e os axustes dos elementos dos sistemas de freos, e verificouse o seu estado.

(MP0292_14) CA4.3 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_34) CA4.3 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0292_44) CA4.4 Realizouse a recarga de fluídos nos circuítos e verificáronse as presións de traballo.

(MP0292_24) CA4.4 Realizouse o mantemento dos elementos que compoñen o sistema de freos en función do seu estado.

(MP0292_34) CA4.4 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos que forman os sistemas de transmisión de forzas, e comprobouse o
seu estado.

(MP0292_14) CA4.4 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0292_34) CA4.5 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos captadores e dos compoñentes electrónicos, e comprobouse o seu estado.

(MP0292_44) CA4.5 Realizouse o mantemento dos elementos que compoñen os sistemas que compoñen o tren de rodaxe en función do seu estado.

(MP0292_24) CA4.5 Determináronse as pezas para substituír.

(MP0292_14) CA4.5 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0292_24) CA4.6 Realizouse a recarga de fluídos no circuíto, comprobouse a súa estanquidade e verificáronse as presións de traballo.

(MP0292_44) CA4.6 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos circuítos e nos sistemas en que se interviñera.

(MP0292_34) CA4.6 Realizouse o mantemento dos elementos que compoñen o sistema de transmisión de forzas en función do seu estado.

(MP0292_14) CA4.6 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0292_34) CA4.7 Determináronse as pezas para substituír nos sistemas intervidos.

(MP0292_24) CA4.7 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos circuítos e nos sistemas en que se interviñera.

(MP0292_44) CA4.7 Verificouse o estado das conducións, das válvulas e dos repartidores, e realizouse o seu mantemento en función do seu estado.

(MP0292_44) CA4.8 Desmontouse, montouse e verificouse o estado dos captadores e dos compoñentes electrónicos, e realizáronse os axustes
establecidos.

(MP0292_14) CA4.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA4.8 Realizouse a carga de fluídos nos sistemas e comprobouse a súa estanquidade.

(MP0292_24) CA4.8 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0292_34) CA4.9 Realizouse a recarga de datos e o axuste básico, e borrouse a memoria de avarías das centrais electrónicas.

(MP0292_44) CA4.9 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0292_24) CA4.9 Desmontouse, montouse e verificouse o estado dos captadores e dos compoñentes electrónicos, e realizáronse os axustes
establecidos.

(MP0292_14) CA4.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_24) CA4.10 Realizouse a recarga de datos e o axuste básico. e borrouse a memoria de avarías das centrais electrónicas.

(MP0292_44) CA4.10 Realizouse a recarga de datos e o axuste básico, e borrouse a memoria de avarías das centrais electrónicas.

(MP0292_34) CA4.10 Realizouse o axuste de parámetros preestablecido.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0292_34) CA4.11 Verificouse, logo da reparación, que os sistemas cumpran a operatividade e a calidade requirida.

(MP0292_44) CA4.11 Realizouse o axuste de parámetros dos sistemas e dos circuítos aos valores especificados na documentación técnica.

(MP0292_24) CA4.11 Realizouse o axuste de parámetros dos sistemas e dos circuítos aos valores especificados na documentación técnica.

(MP0292_24) CA4.12 Verificouse que as intervencións realizadas restitúan a funcionalidade e que a interacción entre sistemas sexa correcta.

(MP0292_44) CA4.12 Verificouse que as intervencións realizadas restitúan a funcionalidade e que a interacción entre sistemas sexa correcta.

(MP0292_34) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA4.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_24) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_44) CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_24) CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_34) CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_44) CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_24) CA5.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección que eviten as situacións de risco máis habituais.

(MP0292_34) CA5.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección que eviten as situacións de risco máis habituais.

(MP0292_34) CA5.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0292_14) CA5.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e os axustes dos elementos que compoñen os sistemas hidráulicos e pneumáticos, e
verificouse o seu estado.

(MP0292_44) CA5.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0292_24) CA5.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0292_24) CA5.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0292_34) CA5.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0292_44) CA5.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0292_14) CA5.4 Realizouse a recarga de fluídos nos circuítos e verificáronse as presións de traballo, e a estanquidade.

(MP0292_34) CA5.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada
selectiva.

(MP0292_14) CA5.5 Verificouse o estado dos elementos que compoñen o sistema, e realizouse o seu mantemento en función do seu estado.

(MP0292_24) CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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(MP0292_14) CA5.6 Desmontouse, montouse e verificouse o estado dos captadores e dos compoñentes electrónicos, e realizáronse os axustes
establecidos.

(MP0292_34) CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_14) CA5.7 Realizouse o axuste de parámetros dos sistemas e dos circuítos aos valores especificados na documentación técnica.

(MP0292_44) CA5.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_34) CA5.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA5.8 Verificouse que as intervencións realizadas restitúan a funcionalidade e a calidade requiridas, así como que a interacción entre
sistemas sexa correcta.

(MP0292_14) CA5.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0292_14) CA5.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0292_14) CA6.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0292_14) CA6.2 Deseñáronse plans de actuación preventivos e de protección que eviten as situacións de risco máis habituais.

(MP0292_14) CA6.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva previstas para a execución das operacións.

(MP0292_14) CA6.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de traballo evitando situacións de risco.

(MP0292_14) CA6.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

(MP0292_14) CA6.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Mínimos exixibles:

Unidade formativa 2: hidráulica e pneumática

Características e propiedades dos fluídos:

Funcionamento dos elementos que os constitúen.

Parámetros de funcionamento.

Diagramas de secuencia para diagnóstico.

Análise sistemática de problemas.

Resolución de problemas.

Proceso de análise de problemas.

Interpretación de documentación técnica.

Técnicas de desmontaxe e montaxe destes sistemas.

Procesos de reparación e mantemento.

Circuíto hidráulico: estrutura dos circuítos abertos e pechados.

Estrutura, función, características e aplicación de compoñentes: émbolos, bombas,

acumuladores, válvulas ou elementos de control, elementos receptores de traballo, tubaxes, reguladores de presión etc.

Interpretación de esquemas normalizados: simboloxía, representación e aplicación aos

circuítos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de vehículos.

Factores e situacións de risco.

Medios e equipamentos de protección.

Prevención e protección colectiva.

Normativa reguladora en xestión de residuos.

Clasificación e almacenaxe de residuos.

Tratamento e recollida de residuos.

Unidade formativa 3: sistemas de freada

Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

Funcionamento, características e propiedades dos tipos de sistemas de freada: hidráulicos, pneumáticos, eléctricos e mecánicos.

Características e funcións dos elementos que compoñen o sistema hidráulico de freada:

líquido, bomba, asistencia á freada, conducións, válvulas amplificadoras e limitadoras

de presión, compensadores de freada, elementos actuadores de freada, etc.

Características e funcións dos elementos que compoñen o sistema pneumático de freada:

compresor, filtro, acumuladores, elemento de mando, condutos, actuadores de freada,

etc.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Procedementos de reparación en función das variables.

Técnicas de recollida de datos e información.

Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas de freada.

Procesos de reparación e mantemento nos sistemas de freos.

Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de vehículos.

Factores e situacións de risco.

Medios e equipamentos de protección.

Prevención e protección colectiva.

Normativa reguladora en xestión de residuos.

Clasificación e almacenaxe de residuos.

Tratamento e recollida de residuos.

Unidade formativa 4: sistemas de transmisión de forzas

Funcionamento, características e propiedades de sistemas

¿ Embragues e convertedores.

¿ Cambios manuais e automáticos.

¿ Servotransmisións.

¿ Diferenciais e elementos de transmisión.

Xestión electrónica dos sistemas de transmisión de forzas.

Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

Interpretación de parámetros de lectura directa e dos subministrados polos equipamentos

de autodiagnose do vehículo.

Técnicas de localización de avarías definindo o proceso de actuación.

Diagramas de secuencia para diagnóstico.

Resolución de problemas.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Esquemas de secuencia lóxica.

Procedementos de reparación en función das variables.

Técnicas de recollida de datos e información.
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Proceso de análise de problemas.

Técnicas de desmontaxe, montaxe e mantemento dos sistemas de transmisión de forzas.

¿ Embragues e convertedores.

¿ Cambios manuais e automáticos.

¿ Servotransmisións.

¿ Diferenciais e elementos de transmisión.

Procesos de reparación e mantemento nos sistemas de transmisión de forzas.

Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de vehículos.

Factores e situacións de risco.

Medios e equipamentos de protección.

Prevención e protección colectiva.

Normativa reguladora en xestión de residuos.

Clasificación e almacenaxe de residuos.

Tratamento e recollida de residuos.

Unidade formativa 1: sistemas de trens de rodaxe: suspensión, dirección e rodas

Principios físicos que actúan sobre o vehículo.

Funcionamento, características e propiedades dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe.

¿ Suspensións convencionais, hidráulicas e pneumáticas.

¿ Suspensións pilotadas.

¿ Xeometría da dirección, ángulos, cotas conxugadas e o seu efecto sobre a dirección.

¿ Mecanismos de dirección.

¿ Asistencia á dirección hidráulica, electrohidráulica e eléctrica.

¿ Rodas e pneumáticos.

¿ Materiais.

¿ Parámetros que as definen.

¿ Equilibraxes dinámicas e estáticas.

¿ Sistemas de detección de picadas.

Xestión electrónica dos sistemas.

Definición de problema.

Equipamentos e medios de medición, control e diagnose.

Interpretación de parámetros de lectura directa e dos subministrados polos equipamentos de autodiagnose do vehículo.

Técnicas de diagnóstico non guiadas.

Técnicas de localización de avarías definindo o proceso de actuación.

Diagramas de secuencia para diagnóstico.

Análise sistemática de problemas.

Resolución de problemas.

Interpretación da documentación técnica e os parámetros.

Esquemas de secuencia lóxica.

Procedementos de reparación en función das variables.

Técnicas de recollida de datos e información.

Proceso de análise de problemas.

Interpretación de documentación técnica.

Técnicas de desmontaxe e montaxe dos sistemas que compoñen o tren de rodaxe: suspensións e dirección.

Estudo e cálculo de oscilacións.

Rodas e pneumáticos: substitución, desmontaxe e montaxe.
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Cotas de dirección: verificación e axuste.

Procesos de reparación e mantemento nos sistemas do tren de rodaxe.

Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de vehículos.

Factores e situacións de risco.

Medios e equipamentos de protección.

Prevención e protección colectiva.

Normativa reguladora en xestión de residuos.

Clasificación e almacenaxe de residuos.

Tratamento e recollida de residuos

CRITERIOS DE CUALIFFICACION

¿A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10,

¿Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5 en cada un dos apartados, teoria e práctica. Para pasar a proba

práctica ten que superar a teórica previamente.

¿ o 50% da nota corresponde os exames teoricos.

¿ o 50% restante corresponde os traballos prácticos asociados a cada unidade didáctica.

Para poder facer a media o alumno debe sacar como mínimo un 5 en cada una das partes da proba.

A nota final do exame sera a media das distintas avalaiacions parciais.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Constará de un examen tipo test no que o alumno demostre os coñecementos mínimos das diferentes U.D. nas que esta dividido o módulo.

4.b) Segunda parte da proba

Os alumnos que superaron a parte teórica, realizaran un examen práctico de cada unha das catro U.F. das que se divide o Módulo, e na que se

valorará de 1 a 10 aspectos tales cómo: utilización de documentacion,proceso de traballo, funcionamento, tempo empregado, medidas de

seguridade e hixiene. Memoria das prácticas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 2016/2017 240

MP0291_25 Sistemas de carga, arranque e propulsión eléctrica 2016/2017 36

MP0291_15 Electrotecnia aplicada e sistemas multiplexados 2016/2017 95

MP0291_35 Iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos 2016/2017 36

MP0291_55 Calefacción, aire acondicionado, climatización e reformas
salientables na área de electromecánica

2016/2017 37

MP0291_45 Sistemas de seguridade e confortabilidade 2016/2017 36

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

Profesorado asignado ao módulo RAMÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP0291_15) RA1 - Monta circuítos eléctricos tendo en conta a relación dos parámetros de funcionamento dos seus compoñentes cos fundamentos e as
leis da electricidade e do electromagnetismo.
(MP0291_45) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa función e
os procesos de mantemento.
(MP0291_25) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos de carga, arranque e propulsión eléctrica tendo en conta a relación entre a súa
función e os procesos de mantemento.
(MP0291_55) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, tendo en conta a relación entre a súa
función e os procesos de mantemento.
(MP0291_35) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos e electrónicos de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, tendo en
conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento.

(MP0291_15) RA2 - Interpreta a operatividade dos sistemas multiplexados tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento.

(MP0291_25) RA2 - Diagnostica avarías de circuítos de carga, arranque e propulsión eléctrica de vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os
valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0291_55) RA2 - Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que interpreta as indicacións ou os
valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0291_45) RA2 - Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de vehículos, para o que interpreta as indicacións ou
os valores dos parámetros de funcionamento.
(MP0291_35) RA2 - Diagnostica avarías de circuítos eléctricos, de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o que interpreta as
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e determina os procedementos de reparación mediante a análise das c
(MP0291_25) RA3 - Determina os procedementos de reparación do sistema de carga, arranque e propulsión eléctrica mediante a análise das causas e os
efectos das avarías achadas.
(MP0291_15) RA3 - Diagnostica avarías da rede multiplexada para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e
determina os procesos de reparación mediante a análise das causas e dos efectos das avarías achadas.

(MP0291_55) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0291_35) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0291_45) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.

(MP0291_15) RA4 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0291_55) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_35) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_25) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema de carga, arranque e propulsión eléctrica de vehículos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_15) RA5 - Realiza operacións de reparación e mantemento na rede multiplexada, para o que interpreta procedementos de mantemento
definidos.
(MP0291_55) RA5 - Planifica modificacións e reformas salientables na área de electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as
especificacións da reforma formulada.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_35) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes do vehículo.

(MP0291_55) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.

(MP0291_15) CA1.1 Explicáronse os fundamentos e as leis máis salientables da electricidade e do magnetismo.

(MP0291_45) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_25) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.

(MP0291_15) CA1.2 Explicáronse os fundamentos de xeración e a transformación de corrente eléctrica.

(MP0291_45) CA1.2 Describiuse a constitución de cada sistema de seguridade e confortabilidade.

(MP0291_35) CA1.2 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos.

(MP0291_55) CA1.2 Describiuse a constitución de cada sistema de calefacción e climatización

(MP0291_25) CA1.2 Describiuse a constitución dos sistemas de carga e arranque.

(MP0291_45) CA1.3 Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de seguridade e de confortabilidade, pechamento centralizado, alarma,
equipamentos de son e de comunicación, etc.

(MP0291_35) CA1.3 Describiuse a constitución de cada sistema.

(MP0291_15) CA1.3 Interpretouse o funcionamento dos compoñentes eléctricos e electrónicos aplicados no automóbil.

(MP0291_55) CA1.3 Explicouse o funcionamento do circuíto de fluído dos sistemas.

(MP0291_25) CA1.3 Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de carga e arranque.

(MP0291_35) CA1.4 Explicouse o funcionamento dos diferentes circuítos eléctricos.

(MP0291_55) CA1.4 Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos dos sistemas.

(MP0291_45) CA1.4 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles.

(MP0291_15) CA1.4 Debuxáronse os circuítos aplicando a normativa e a simboloxía especificada.

(MP0291_25) CA1.4 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles.

(MP0291_25) CA1.5 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos.

(MP0291_45) CA1.5 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos.

(MP0291_35) CA1.5 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, e explicouse a relación entre eles.

(MP0291_55) CA1.5 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles.

(MP0291_15) CA1.5 Seleccionáronse e calibráronse os equipamentos de medida.

(MP0291_15) CA1.6 Seleccionáronse os elementos e realizouse a montaxe de circuítos con compoñentes eléctricos e electrónicos.

(MP0291_25) CA1.6 Explicáronse os parámetros dos sistemas de carga e arranque que haxa que axustar.

(MP0291_35) CA1.6 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos dos sistemas, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_45) CA1.6 Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

(MP0291_55) CA1.6 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, electrónicos e de fluídos.

(MP0291_45) CA1.7 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_25) CA1.7 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos de carga e arranque.

(MP0291_55) CA1.7 Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

(MP0291_35) CA1.7 Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

(MP0291_25) CA1.8 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos de carga e arranque, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_45) CA1.8 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_35) CA1.8 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos dos sistemas.

(MP0291_55) CA1.8 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

(MP0291_15) CA1.8 Medíronse e avaliáronse os parámetros eléctricos nos circuítos.

(MP0291_35) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_55) CA1.9 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_45) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA1.9 Describíronse os sistemas eléctricos de potencia tendo en conta a relación do seu uso coas novas tecnoloxías na propulsión de
vehículos.

(MP0291_25) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA1.10 Verificouse que o circuíto cumpra as especificacións de funcionamento estipuladas.

(MP0291_55) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_15) CA1.13 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_15) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.

(MP0291_45) CA2.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_35) CA2.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_55) CA2.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_35) CA2.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_55) CA2.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar.

(MP0291_25) CA2.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_45) CA2.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_15) CA2.2 Describiuse e explicouse o funcionamento das arquitecturas multiplexadas e dos medios físicos de transmisión de datos.

(MP0291_25) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_15) CA2.3 Describíronse as intercomunicacións entre redes multiplexadas.

(MP0291_55) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_35) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_45) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_15) CA2.4 Describíronse os protocolos de comunicación das redes multiplexadas.

(MP0291_35) CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_55) CA2.4 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_45) CA2.4 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_55) CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_15) CA2.5 Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

(MP0291_45) CA2.5 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_35) CA2.5 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_25) CA2.5 Seleccionouse, preparouse e calibrouse o equipamento, o instrumento de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_55) CA2.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA2.6 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

(MP0291_45) CA2.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_35) CA2.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA2.7 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_45) CA2.7 Medíronse os valores dos parámetros que había que examinar e comparáronse coas especificacións da documentación técnica.

(MP0291_35) CA2.7 Medíronse os valores dos parámetros que cumpría examinar e comparáronse coas especificacións.

(MP0291_55) CA2.7 Medíronse os valores dos parámetros que había que examinar e comparáronse coas especificacións.

(MP0291_25) CA2.7 Medíronse os valores dos parámetros que cumpría examinar e comparáronse coas especificacións da documentación técnica.

(MP0291_45) CA2.8 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_15) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_55) CA2.8 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_35) CA2.8 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_45) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_25) CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_55) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_35) CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_55) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_35) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_45) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_35) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_45) CA2.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_55) CA2.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_35) CA2.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_15) CA3.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_55) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0291_35) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0291_15) CA3.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_25) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA3.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_35) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_55) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0291_55) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0291_15) CA3.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_15) CA3.5 Seleccionouse, preparouse e calibrouse o equipamento, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_55) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0291_35) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0291_15) CA3.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_25) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_35) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_15) CA3.7 Medíronse os valores dos parámetros que había que examinar e comparáronse coas especificacións.

(MP0291_25) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_35) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_55) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_15) CA3.8 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_55) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0291_35) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA3.9 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_15) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_55) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_15) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_25) CA3.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_55) CA3.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_35) CA3.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_15) CA3.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_45) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_35) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_25) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_15) CA4.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0291_55) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_55) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_45) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_25) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_55) CA4.3 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_45) CA4.3 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_25) CA4.3 Seguiuse o esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_15) CA4.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_35) CA4.3 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_15) CA4.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0291_25) CA4.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas de carga e arranque.

(MP0291_55) CA4.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos dos sistemas.

(MP0291_35) CA4.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas.

(MP0291_45) CA4.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas eléctricos de seguridade e
confortabilidade de vehículos.

(MP0291_45) CA4.5 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0291_35) CA4.5 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0291_55) CA4.5 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0291_15) CA4.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_25) CA4.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_35) CA4.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_45) CA4.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_55) CA4.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_45) CA4.7 Manipulouse e almacenouse o material pirotécnico, segundo a normativa.

(MP0291_55) CA4.7 Utilizouse recuperadores de fluídos do sistema de aire acondicionado segundo a normativa.

(MP0291_25) CA4.7 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_45) CA4.8 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_25) CA4.9 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_35) CA4.9 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_15) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_55) CA4.9 Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0291_45) CA4.9 Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0291_55) CA4.10 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_25) CA4.10 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_25) CA4.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA4.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_15) CA5.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_15) CA5.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas mutiplexados.

(MP0291_55) CA5.6 Calculouse o custo da modificación ou da nova instalación, tendo en conta as dificultades de execución.

(MP0291_15) CA5.7 Respectáronse as normas de reparación de fibra óptica.

(MP0291_55) CA5.7 Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da seguridade e da súa viabilidade de montaxe.

(MP0291_55) CA5.8 Detallouse a documentación necesaria e elaborouse a que corresponda.

(MP0291_15) CA5.9 Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0291_15) CA5.10 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_55) CA5.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA5.11 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_15) CA5.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA5.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_15) CA5.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0291_45) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos, tendo en conta a relación entre a súa función e
os procesos de mantemento.
(MP0291_25) RA1 - Interpreta a operatividade dos sistemas eléctricos de carga, arranque e propulsión eléctrica tendo en conta a relación entre a súa
función e os procesos de mantemento.
(MP0291_15) RA1 - Monta circuítos eléctricos tendo en conta a relación dos parámetros de funcionamento dos seus compoñentes cos fundamentos e as
leis da electricidade e do electromagnetismo.

(MP0291_15) RA2 - Interpreta a operatividade dos sistemas multiplexados tendo en conta a relación entre a súa función e os procesos de mantemento.

(MP0291_25) RA2 - Diagnostica avarías de circuítos de carga, arranque e propulsión eléctrica de vehículos, para o que interpreta as indicacións ou os
valores dos parámetros de funcionamento.

(MP0291_35) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0291_25) RA3 - Determina os procedementos de reparación do sistema de carga, arranque e propulsión eléctrica mediante a análise das causas e os
efectos das avarías achadas.
(MP0291_45) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas nos sistemas de
seguridade e confortabilidade.

(MP0291_55) RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.

(MP0291_15) RA3 - Diagnostica avarías da rede multiplexada para o que interpreta as indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento e
determina os procesos de reparación mediante a análise das causas e dos efectos das avarías achadas.
(MP0291_45) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema eléctrico de seguridade e confortabilidade de vehículos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_55) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.

(MP0291_15) RA4 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas.
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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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0291_25) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema de carga, arranque e propulsión eléctrica de vehículos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_35) RA4 - Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos, para o que
interpreta procedementos de mantemento definidos.
(MP0291_55) RA5 - Planifica modificacións e reformas salientables na área de electromecánica, tendo en conta a relación entre a normativa e as
especificacións da reforma formulada.
(MP0291_15) RA5 - Realiza operacións de reparación e mantemento na rede multiplexada, para o que interpreta procedementos de mantemento
definidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_25) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.

(MP0291_25) CA1.2 Describiuse a constitución dos sistemas de carga e arranque.

(MP0291_25) CA1.3 Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de carga e arranque.

(MP0291_45) CA1.3 Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de seguridade e de confortabilidade, pechamento centralizado, alarma,
equipamentos de son e de comunicación, etc.

(MP0291_25) CA1.4 Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles.

(MP0291_15) CA1.4 Debuxáronse os circuítos aplicando a normativa e a simboloxía especificada.

(MP0291_15) CA1.5 Seleccionáronse e calibráronse os equipamentos de medida.

(MP0291_25) CA1.5 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos.

(MP0291_15) CA1.6 Seleccionáronse os elementos e realizouse a montaxe de circuítos con compoñentes eléctricos e electrónicos.

(MP0291_25) CA1.6 Explicáronse os parámetros dos sistemas de carga e arranque que haxa que axustar.

(MP0291_25) CA1.7 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos de carga e arranque.

(MP0291_45) CA1.7 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

(MP0291_15) CA1.7 Verificouse que as conexións eléctricas cumpran a calidade requirida.

(MP0291_15) CA1.8 Medíronse e avaliáronse os parámetros eléctricos nos circuítos.

(MP0291_25) CA1.8 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos de carga e arranque, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_25) CA1.9 Describíronse os sistemas eléctricos de potencia tendo en conta a relación do seu uso coas novas tecnoloxías na propulsión de
vehículos.

(MP0291_15) CA1.9 Realizouse o axuste necesario de parámetros.

(MP0291_25) CA1.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA1.10 Verificouse que o circuíto cumpra as especificacións de funcionamento estipuladas.

(MP0291_15) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_15) CA1.13 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_15) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo.

(MP0291_25) CA2.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_15) CA2.2 Describiuse e explicouse o funcionamento das arquitecturas multiplexadas e dos medios físicos de transmisión de datos.

(MP0291_25) CA2.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_15) CA2.3 Describíronse as intercomunicacións entre redes multiplexadas.

(MP0291_25) CA2.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_15) CA2.4 Describíronse os protocolos de comunicación das redes multiplexadas.

(MP0291_25) CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_25) CA2.5 Seleccionouse, preparouse e calibrouse o equipamento, o instrumento de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_15) CA2.5 Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

(MP0291_15) CA2.6 Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

(MP0291_25) CA2.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA2.7 Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesarios.

(MP0291_25) CA2.7 Medíronse os valores dos parámetros que cumpría examinar e comparáronse coas especificacións da documentación técnica.

(MP0291_15) CA2.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA2.8 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_25) CA2.9 Identificouse e localizouse a avaría.

(MP0291_25) CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA2.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_25) CA2.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_45) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0291_15) CA3.1 Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen.

(MP0291_25) CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

(MP0291_25) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos que
cumpra reparar ou substituír.

(MP0291_15) CA3.2 Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado.

(MP0291_35) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos que
cumpra reparar ou substituír.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_55) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos que
cumpra reparar ou substituír.

(MP0291_45) CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos que
cumpra reparar ou substituír.

(MP0291_15) CA3.3 Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría.

(MP0291_45) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas.

(MP0291_25) CA3.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_35) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0291_45) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0291_25) CA3.4 Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas.

(MP0291_15) CA3.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico, axudándose dun diagrama causa-efecto do problema, cando
proceda.

(MP0291_45) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0291_15) CA3.5 Seleccionouse, preparouse e calibrouse o equipamento, os instrumentos de medida e as ferramentas para o diagnóstico.

(MP0291_25) CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0291_15) CA3.6 Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas.

(MP0291_55) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_25) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_45) CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_25) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_15) CA3.7 Medíronse os valores dos parámetros que había que examinar e comparáronse coas especificacións.

(MP0291_45) CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_35) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar para a reparación segundo o procedemento elixido.

(MP0291_25) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0291_45) CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0291_15) CA3.8 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_45) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_55) CA3.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA3.9 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_15) CA3.9 Identificouse e localizouse a avaría.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_35) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_25) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_45) CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_45) CA3.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_25) CA3.11 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_15) CA3.11 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_15) CA3.12 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_25) CA4.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_15) CA4.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para determinar os elementos que
cumpra reparar ou substituír.

(MP0291_25) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_35) CA4.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_25) CA4.3 Seguiuse o esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_15) CA4.3 Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas.

(MP0291_25) CA4.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas de carga e arranque.

(MP0291_15) CA4.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que cumpra realizar para a reparación.

(MP0291_25) CA4.5 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0291_15) CA4.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico.

(MP0291_25) CA4.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_35) CA4.7 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA4.7 Xustificouse a alternativa elixida.

(MP0291_25) CA4.7 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_15) CA4.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido.

(MP0291_25) CA4.8 Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0291_55) CA4.8 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_35) CA4.8 Borráronse as avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica.

(MP0291_15) CA4.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_25) CA4.9 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_15) CA4.10 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_25) CA4.10 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_45) CA4.10 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_35) CA4.10 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_55) CA4.11 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_25) CA4.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_45) CA4.11 Comprobouse que logo da reparación do sistema se devolvan as súas características de funcionalidade.

(MP0291_35) CA4.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_25) CA4.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_35) CA4.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_55) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_45) CA4.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_45) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_35) CA4.13 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_25) CA4.13 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_55) CA4.13 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0291_55) CA4.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_45) CA4.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

(MP0291_55) CA5.1 Interpretouse a normativa de aplicación á reforma salientable ou á instalación do novo equipamento.

(MP0291_15) CA5.1 Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento.

(MP0291_15) CA5.2 Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar.

(MP0291_55) CA5.2 Tipificouse a reforma salientable ou a instalación do novo equipamento.

(MP0291_15) CA5.3 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións.

(MP0291_55) CA5.3 Realizáronse os esbozos e os esquemas referentes á reforma ou á instalación do novo equipamento.

(MP0291_15) CA5.4 Realizáronse operacións de desmontaxe e montaxe de conxuntos ou elementos de sistemas mutiplexados.

(MP0291_55) CA5.4 Calculouse o balance enerxético da reforma ou da nova instalación e determinouse se é soportable polo vehículo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0291_15) CA5.5 Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación.

(MP0291_55) CA5.5 Prevíronse os materiais e os procesos necesarios, para o que se consultaron manuais do vehículo, e da peza ou do mecanismo que
se incorpore.

(MP0291_55) CA5.6 Calculouse o custo da modificación ou da nova instalación, tendo en conta as dificultades de execución.

(MP0291_15) CA5.6 Comprobáronse e reparáronse as conexións eléctricas que presenten resistencias indebidas.

(MP0291_55) CA5.7 Xustificouse a solución elixida desde o punto de vista da seguridade e da súa viabilidade de montaxe.

(MP0291_15) CA5.7 Respectáronse as normas de reparación de fibra óptica.

(MP0291_55) CA5.8 Detallouse a documentación necesaria e elaborouse a que corresponda.

(MP0291_15) CA5.8 Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados polas especificacións técnicas.

(MP0291_55) CA5.9 Localizáronse os organismos que interveñen na autorización da reforma salientable ou da nova instalación.

(MP0291_15) CA5.10 Comprobouse que as operacións de mantemento non afecten outros sistemas.

(MP0291_55) CA5.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA5.12 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0291_15) CA5.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións
realizadas.

MÍNIMOS ESIXIBLES

UF1 Electrotecnia aplIcada e sistemas multiplexados.

Magnitudes eléctricas fundamentales

Coñecemento e aplicación ós circuitos das principais leis da electricidade e do magnetismo.

Coñecemento dos procedementos de xeración de electricidade e de transformación de enerxía eléctrica e mecánica de xiro

Montaxe de circuitos eléctricos axeitados aos obxectivos respectando as leis de aplicación e interpretandoa operatividade dos elementos que o

forman

Resolución de problemas sobre circuitos eléctricos básicos.

Manexo correcto de elementos de diagnóstico:multímetros, osciloscopios e outros

Coñecemento, operatividade e diagnóstico dos elementos electrónicos que incorporan os vehículos actuais: sensores e actuadores

Disposición de circuitos eléctricos sobre o vehículo

Interpretación de esquemas eléctricos

Coñecemento e operatividade dos distintos sistemas multiplexados existentes no mercado

Diagnóstico de avarías nos sistemas multiplexados con bus físico.

Manexo dos equipos de diagnose de que se dispón n o centro.

UF2 Sistemas de carga, arranque e propulsión eléctrica.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Batería de acumuladores: compoñentes, funcionamento e mantemento.

Xeradores: partes, funcionamento, verificación e reparación de alternadores.

Reguladores: partes e verificacións.

Motores de arranque: partes, funcionamento, verificación e reparación dos motores de arranque.

Montaxe e desmontaxe de alternadores e motores de arranque no vehículo

Coñecemento e operatividade básica dos distintos sistemas de propulsión alternativos existentes no mercado

UF3 Iluminación, manobra, control, sinalización e acústicos.

Leis básicas da iluminación

Dispositivos de iluminación: operatividade, verificación e reparacións.

Dispositivos de control, sinalización, manobra e acústicos: operatividade, verificación e reparacións.

Diagnosis de sistemas  electrónicos

UF4 Sistemas de seguridade e confortabilidade.

Composición, comprobacións e reparacións dos limpiaparabrisas e auxiliares.

Composición, comprobacións e reparacións dos elevalunas, peches centralizados e alarmas.

Composición, comprobacións e reparacións dos sistemas de seguridade pasiva:airbags e pretensores.

Instalación, verificación e reparación de equipos de radio e son

Compoñentes, verificacións e reparacións dos equipos de comunicación

UF5 Calefacción, aire acondicionado, climatización e reformas salientables na área de electromecánica.

Compoñentes eléctricos, electrónicos e mecánicos: identificación, características, constitución e funcionamento.

Características e funcionamento dos sistemas.

Parámetros característicos

Diagnosis por presións

Procesos de mantemento

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1.

- Coñecementos conceptuais valorados mediante probas escritas: ponderarán un 70% da cualificación total

- Coñecementos procedementais: ponderarán un 30% da cualificación total
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEORICA: cuarenta preguntas relacionadas co curriculo, a duración máxima é de tres horas. E necesario obter un cinco para superar a

proba. Esta proba é eliminatoria

4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRACTICA: cinco probas prácticas, referidas a cada unha das unidades didácticas a realizar no taller cunha duración máxima de 3 horas.

E necesario obter un cinco para superar o módulo. A cualificación definitiva será a media das dúas probas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0309 Técnicas de comunicación e de relacións 2016/2017 53

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

Profesorado asignado ao módulo ENRIQUE FERNÁNDEZ PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as súas posibilidades.

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesidades e as características do servizo ou do produto.

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos obxectivos da empresa.

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identifica a lexislación aplicable.

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as técnicas de comunicación, as súas vantaxes e as súas limitacións.

CA1.2 Describíronse as características, as vantaxes e os inconvenientes das canles de comunicación.

CA1.3 Definíronse os parámetros que caracterizan a atención adecuada en función da canle de comunicación utilizada.

CA1.4 Describíronse as técnicas de comunicación máis utilizadas segundo as canles de comunicación.

CA1.5 Identificáronse os erros máis habituais na comunicación.

CA1.6 Definíronse os parámetros para controlar a claridade e a precisión na transmisión e na recepción da información.

CA1.7 Valorouse a importancia da linguaxe non verbal na comunicación presencial.

CA1.8 Valorouse a importancia da actitude e da imaxe persoal.

CA1.9 Adaptáronse a actitude e o discurso á situación de partida.

CA1.10 Identificáronse os elementos fundamentais na comunicación oral.

CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.

CA2.2 Caracterizáronse os tipos de clientes.

CA2.3 Clasificáronse e caracterizáronse as etapas dun proceso de comunicación.

CA2.4 Analizouse, de ser o caso, a información histórica da clientela.

CA2.5 Interpretouse o comportamento da clientela.

CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo por parte da clientela.

CA2.7 Procedeuse cunha forma e unha actitude adecuadas na atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Valoráronse as interferencias que dificultan a comunicación coa clientela.

CA2.9 Describíronse as actitudes positivas cara á clientela no acollemento e na despedida.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA3.1 Identificáronse as ferramentas e os elementos básicos de márketing.

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa.

CA3.6 Describíronse os elementos fundamentais para transmitir na comunicación telefónica a imaxe adecuada da empresa.

CA3.9 Describíronse as técnicas para proporcionar unha información exacta e adecuada.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e suxestións.

CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións.

CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA5.1 Describíronse as incidencias comúns nos procesos de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos.

CA5.2 Definiuse o concepto de calidade e as súas implicacións na atención á clientela.

CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na prestación do servizo.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

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

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesidades e as características do servizo ou do produto.

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos obxectivos da empresa.

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identifica a lexislación aplicable.

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Analizouse, de ser o caso, a información histórica da clientela.

CA2.5 Interpretouse o comportamento da clientela.

CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo por parte da clientela.

CA2.7 Procedeuse cunha forma e unha actitude adecuadas na atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.

CA2.8 Valoráronse as interferencias que dificultan a comunicación coa clientela.

CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA3.3 Relacionáronse os protocolos de funcionamento cos obxectivos e coas características do servizo.

CA3.4 Identificáronse as formulas de cortesía e de tratamento protocolario.

CA3.5 Valorouse a necesidade de transmitir unha información diversa e precisa.

CA3.7 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para transmitir os obxectivos da empresa.

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade, confidencialidade e discreción que se deben respectar nas comunicacións.

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA4.2 Recoñecéronse os principais motivos de queixas de clientes nas empresas de mantemento de vehículos.

CA4.3 Xerarquizáronse en función do tipo de organización as canles de presentación de reclamacións.

CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións no seu ámbito de competencia.

CA4.5 Aplicouse a normativa no proceso de resolución de reclamacións de clientes.

CA4.6 Valorouse a importancia das queixas, reclamacións e suxestións como elemento de mellora continua.

CA4.9 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se anticipar ás incidencias no proceso.

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

CA5.3 Identificáronse os factores que inflúen na calidade de prestación do servizo.

CA5.4 Obtívose información de clientes para coñecer as súas necesidades e as súas demandas.

CA5.5 Relacionouse a calidade de servizo coa fidelización da clientela.

CA5.6 Analizáronse as características do servizo prestado en comparación coas necesidades da clientela.

CA5.8 Propuxéronse medidas de resolución ante problemas tipo de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos.

CA5.9 Presentáronse conclusións a través de informes acerca da satisfacción da clientela, e achegáronse medidas que poidan mellorar a calidade do
servizo.

CA5.10 Transmitíronselle ao departamento correspondente os defectos detectados no produto ou no servizo para mellorar a súa calidade.

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.
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Os mínimos exixibles para as probas :

Estableceránse dous tipos de probas:

Proba teórica

Proba práctica.

De no superar una nota igual o maior a 5 na proba teórica non poderá accederse á proba práctica.

A nota final será a media de ambas notas.

As actividades de carácter teórico e prácticos de ser o caso axustaránse os contidos mínimos mais abaixo indicados

Mínimos exixibles:

UNIDADE DIDÁCTICA 1:

Coñecer  os procesos, tipos de comunicación, etc  maís utilizadas,así como a súa aplicación práctica desenvovida nun caso práctico dos expostos

nas actividades de ensino-aprendizaxe.

UNIDADE DIDÁCTICA 2:

Coñecer a tipoloxía dos clientes, a súas motivacións e as normas de trato e cortesía.

Normas de comportamento para unha correcta atención: trato, corrección, educación, rapidez, profesionalidade e responsabilidade

UNIDADE DIDÁCTICA 3:

O marketing na actividade da económica: a sús influencia na imaxe da emmpresa

Imaxe corporativa: puntos fortes, detección de puntos débiles, e información para transmitir

UNIDADE DIDÁCTICA 4:

Identificar a lexislación aplicable no que se refiere a dereitos do consumidor e xestión de queixas.

Principais motivos das queixas de clientes en empresas de mantemento de vehículos

UNIDADE DIDÁCTICA 5:

Coñecer as características do servizo: factores de calidade

Definir e recoñecer os procedementos de control do servizo: parámetros e técnicas de control

Principais referencias de calidade: ISO 9000, ISO 14000, ISO /TS 16949:2002, MODELO EFQM

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba consistira nun exercicio escrito con:
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8 preguntas a desarrollar de contidos repartidos por igual entre as 4 UF. Valor 10 puntos

No examen non é necesaria a calculadora

Duración  2 horas

4.b) Segunda parte da proba

O acceso a proba dependerá do resultado acadado na primeira parte das probas

Consistirá en desarrollar de maneira escrita unha actividade proposta con diferentes apartados enfocada as UUDD de :

Nº3  Transmisión da imaxe da empresa

Nº4 Xestión de queixas, reclamacións e suxestións.

Nº5 Control da calidade dos servizos

Dita actividade poderá ter contidos compartidos destas unidades

Valorarase sobre 10 puntos

Duración  2 horas
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Automoción Ciclos
formativos de
grao superior

CSTMV01Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies 02016/2017 0192

MP0295_22 Embelecemento de superficies 02016/2017 092

MP0295_12 Protección e igualación de superficies 02016/2017 0100

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL GARCÍA COTÓN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0295_22) RA1 - Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise das características das capas de embelecemento de superficies.

(MP0295_12) RA1 - Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise das características das capas de protección e igualación de
superficies.

(MP0295_12) RA2 - Aplica técnicas de protección, igualación, selamento e insonorización de superficies, para o que interpreta procedementos de traballo.

(MP0295_22) RA2 - Aplica as técnicas de colorimetría para obter a cor da pintura do vehículo, e analiza as regras de formulación e mestura estipuladas.

(MP0295_12) RA3 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, con valoración das condicións de
traballo e os factores de risco.

(MP0295_22) RA3 - Aplica as técnicas de embelecemento de superficies, para o que interpreta as especificacións dadas e os procedementos definidos.

(MP0295_22) RA4 - Identifica os defectos producidos na aplicación de pinturas, e analiza as súas causas e os procesos da súa corrección.

(MP0295_22) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, con valoración das condicións de
traballo e os factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_12) CA1.1 Describíronse os factores de ataque da corrosión ao vehículo e os procesos de protección activa e pasiva.

(MP0295_22) CA1.1 Explicáronse as características dos produtos utilizados no embelecemento de superficies, en relación coas zonas do vehículo e cos
procesos.

(MP0295_22) CA1.2 Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e dos medios en relación cos procesos.

(MP0295_12) CA1.2 Explicáronse as características dos produtos utilizados na protección e na igualación de superficies, en relación coas zonas do
vehículo e cos procesos.

(MP0295_12) CA1.3 Explicáronse os procesos de recincaxe en reparación.

(MP0295_12) CA1.4 Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e dos medios en relación cos procesos.

(MP0295_12) CA1.5 Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante procesos de lixadura.

(MP0295_22) CA2.1 Explicáronse as técnicas de colorimetría para a obtención de cores a partir das básicas.

(MP0295_12) CA2.2 Interpretouse a documentación técnica, tendo en conta a relación entre a simboloxía, as especificacións, o proceso e os produtos
para aplicar.

(MP0295_22) CA2.2 Explicouse a distribución das cores nun círculo cromático e a utilización deste.

(MP0295_22) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica do fabricante da pintura, e determináronse os parámetros para axustar e a técnica de
aplicación.

(MP0295_12) CA3.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0295_12) CA3.2 Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de traballo do taller de carrozaría.

(MP0295_22) CA3.2 Valoráronse materiais e tempos empregados no pintado de superficies, axustándose aos baremos establecidos.

(MP0295_12) CA3.3 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_12) CA3.4 Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do
taller de carrozaría.

(MP0295_12) CA3.5 Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

(MP0295_22) CA3.7 Valorouse a rendibilidade nos procesos de esfumado.

(MP0295_22) CA3.9 Xustificouse o tipo de personalización en función das características do vehículo e da mensaxe que se pretende transmitir.

(MP0295_22) CA4.1 Realizáronse organigramas en que se relacionen os defectos de pintado coas súas causas.

(MP0295_22) CA4.2 Identificáronse os defectos de pintado e determinouse o proceso idóneo para os corrixir.

(MP0295_22) CA4.4 Identificáronse as causas dos defectos no pintado e definíronse as medidas necesarias para impedir que se volvan producir.

(MP0295_22) CA5.2 Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de traballo do taller de carrozaría.

(MP0295_22) CA5.3 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal.

(MP0295_22) CA5.4 Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do
taller de carrozaría.

(MP0295_22) CA5.5 Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

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

(MP0295_22) RA1 - Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise das características das capas de embelecemento de superficies.

(MP0295_12) RA1 - Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise das características das capas de protección e igualación de
superficies.

(MP0295_12) RA2 - Aplica técnicas de protección, igualación, selamento e insonorización de superficies, para o que interpreta procedementos de traballo.

(MP0295_22) RA2 - Aplica as técnicas de colorimetría para obter a cor da pintura do vehículo, e analiza as regras de formulación e mestura estipuladas.

(MP0295_12) RA3 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, con valoración das condicións de
traballo e os factores de risco.

(MP0295_22) RA3 - Aplica as técnicas de embelecemento de superficies, para o que interpreta as especificacións dadas e os procedementos definidos.

(MP0295_22) RA4 - Identifica os defectos producidos na aplicación de pinturas, e analiza as súas causas e os procesos da súa corrección.

(MP0295_22) RA5 - Aplica as medidas de prevención de riscos, de seguridade persoal e de protección ambiental, con valoración das condicións de
traballo e os factores de risco.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_22) CA1.3 Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante procesos de lixadura.

(MP0295_22) CA1.4 Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección, igualación e embelecemento, en función do material do elemento
(metálico ou sintético).

(MP0295_22) CA1.5 Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, monocapa, bicapa, etc.) mediante a técnica do disolvente e da lixa.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_12) CA1.6 Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección e igualación, en función do material do elemento (metálico ou
sintético).

(MP0295_22) CA1.6 Seleccionouse o procedemento de traballo segundo especificacións de fábrica.

(MP0295_22) CA1.7 Determinouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento establecido.

(MP0295_12) CA1.7 Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, monocapa, bicapa, etc.) mediante a técnica do disolvente e da lixa.

(MP0295_22) CA1.8 Determinouse o acabamento para cumprir as especificacións técnicas e a calidade requirida.

(MP0295_12) CA1.8 Seleccionouse o procedemento de traballo segundo especificacións de fábrica.

(MP0295_22) CA1.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_12) CA1.9 Determinouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento establecido.

(MP0295_12) CA1.10 Determinouse o acabamento para cumprir as especificacións técnicas e a calidade requirida.

(MP0295_22) CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0295_12) CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_12) CA1.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0295_12) CA2.1 Efectuáronse os procesos de decapaxe, preparación e limpeza da zona que se repare, e comprobouse o estado da superficie.

(MP0295_12) CA2.2 Interpretouse a documentación técnica, tendo en conta a relación entre a simboloxía, as especificacións, o proceso e os produtos
para aplicar.

(MP0295_22) CA2.3 Identificouse a cor da pintura do vehículo mediante o código da placa de características e a carta de cores.

(MP0295_12) CA2.3 Valoráronse os materiais e os tempos empregados nos procesos de protección e igualación de superficies, axustados aos
especificados pola fábrica do vehículo.

(MP0295_22) CA2.4 Identificáronse os produtos que haxa que mesturar para a obtención da pintura, para o que se interpretou a documentación técnica de
fábrica.

(MP0295_12) CA2.4 Realizouse a preparación de produtos seguindo as regras de proporcionalidade e viscosidade.

(MP0295_22) CA2.5 Realizouse a mestura de produtos segundo especificacións, cos medios estipulados.

(MP0295_12) CA2.5 Realizouse o axuste de parámetros dos equipamentos e das instalacións.

(MP0295_12) CA2.6 Realizouse o enmascaramento nas zonas que non se vaian pulverizar.

(MP0295_22) CA2.6 Realizáronse ensaios na cámara cromática, e efectuáronse axustes de cor en casos necesarios.

(MP0295_12) CA2.7 Seleccionáronse e aplicáronse produtos anticorrosivos, de recheo, seladores, espumas, insonorizantes, etc., logo de determinar a
zona de aplicación.

(MP0295_22) CA2.7 Realizouse a activación da pintura respectando as regras de proporcionalidade e viscosidade.

(MP0295_22) CA2.8 Realizouse o pintado de probetas e verificouse a coincidencia coa cor do vehículo.

(MP0295_12) CA2.8 Efectuáronse procesos de recincaxe en reparación.

(MP0295_12) CA2.9 Realizouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento establecido, segundo especificacións de fábrica.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_22) CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_22) CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0295_12) CA2.10 Comprobouse que o traballo realizado cumpra a calidade requirida.

(MP0295_12) CA2.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_12) CA2.12 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0295_12) CA3.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0295_22) CA3.3 Enmascaráronse as superficies que non se vaian pintar, utilizando materiais, útiles e medios en función da zona e do proceso.

(MP0295_22) CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos e os medios, e realizouse o axuste dos parámetros de uso, de aplicación e de secado.

(MP0295_22) CA3.5 Realizáronse aplicacións aerográficas consonte as normas de distancia de aplicación, velocidade, carga, abano e tempo de
evaporación, etc.

(MP0295_22) CA3.6 Verificouse que tipo de fondo necesita a cor escollida e fíxose a correspondente aplicación previa á aplicación de tintura de cor.

(MP0295_12) CA3.6 Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada selectiva.

(MP0295_12) CA3.7 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección persoal e colectiva nos procesos de traballo.

(MP0295_12) CA3.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_22) CA3.8 Aplicáronse as técnicas de esfumado e conseguiuse a igualación da cor da aplicación coa do vehículo.

(MP0295_22) CA3.10 Elaborouse o bosquexo da personalización que haxa que realizar.

(MP0295_22) CA3.11 Determináronse as fases do proceso en función do bosquexo.

(MP0295_22) CA3.12 Realizáronse as máscaras precisas para a definición dos adornos e dos rótulos.

(MP0295_22) CA3.13 Efectuáronse rotulacións e franxamentos consonte especificacións dadas.

(MP0295_22) CA3.14 Realizáronse máscaras para persoalización con adhesivos vinílicos.

(MP0295_22) CA3.15 Verificouse que o acabamento cumpra as especificacións técnicas e a calidade requirida.

(MP0295_22) CA3.16 Aplicáronse normas de orde e limpeza.

(MP0295_22) CA3.17 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0295_22) CA3.18 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_22) CA3.19 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos.

(MP0295_22) CA4.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos requiridos en función do defecto que haxa que corrixir, e axustáronse os
parámetros.

(MP0295_22) CA4.5 Corrixíronse defectos de pintado imputables á preparación, á aplicación, á instalacións, etc., con aplicación do procedemento máis
rendible.

(MP0295_22) CA4.6 Verificouse a eliminación dos defectos e que a superficie reparada cumpra as características de brillo, igualación de cor e flop, etc.

- 5 -



ANEXO III
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0295_22) CA4.7 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

(MP0295_22) CA4.8 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas.

(MP0295_22) CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.

(MP0295_22) CA5.6 Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada selectiva.

(MP0295_22) CA5.7 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección persoal e colectiva nos procesos de traballo.

(MP0295_22) CA5.8 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas.

Mínimos esixibles

 UF1 Protección e igualación de superficies

 Productos de protección e igualación de superficies: composición, características e propiedades dos tipos de masillas, aparellos,

seladores e productos anticorrosivos e de recincaxe.

 Prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Técnicas de protección e igualación de superficies.

Equipamentos, medios e máquinas da área de pintura, e a súa distribución lóxica para obter a súa rendibilidade

Lixadura: técnicas, equipamentos e ferramentas.

Aparellos: tipos e procesos de aplicación.

UF2 Embelecemento de superficies

Coñecemento das diferentes pistolas utilizadas no pintado dos vehículos.

Productos de embelecemento de superficies: composición, características e propiedades dos tipos de pintura e varnices.

Técnicas de embelecemento de superficies.

Pinturas de reparación: bicapas, tricapas e con efectos de acabamento (metalizados, perlados, etc.).

Coñecer o proceso completo de pintado de plásticos.

Colorimetría: Círculo cromático.

O esfumado e as súas técnicas de aplicación.

Técnicas e procesos de eliminación de defectos de pintura.

Técnicas de aerografía: luces e sombras, efectos de volumen, perspectivas, comunicación corporativa e anuncios.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

) Primeira parte. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos

criterios de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A puntuación sera de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Finalizada esta primeira parte da proba, as comisións de avaliación exporán a puntuación obtida polas persoas aspirantes .

b) Segunda parte. As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e

consistirá no desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte.

.A puntuación sera de cero a dez puntos Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte. Finalizada esta segunda parte da

proba, as comisións de avaliación exporán as puntuacións obtida.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA ESCRITA. E PRECISO ACUDIR CON BOLIGRAFO AZUL OU NEGRO.

4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRACTICA A REALIZAR NO TALLER. E PRECISO LEVAR ROUPA DE TRABALLO E OS EPIS NECESARIOS.
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