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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia.  
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1 RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN        
IMPRESCINDIBLES 

 

Todos os RA correspondentes ao módulo Circuítos de fluídos, suspensión e dirección            
considéranse parcialmente imprescindibles. En canto aos CA, faise unha selección dos que            
son imprescindibles con relación aos RA. 

UF1 Circuítos de fluídos. 

RA1. Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos           
e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. 

CA1.1.1 Identificáronse os principais fluídos empregados no automóbil, as súas          
características e relacionáronse cos circuítos específicos. 

CA1.2.1 Describíronse as magnitudes de medida máis usualmente empregadas en          
hidráulica e pneumática. 

CA1.3.1 Describíronse os principais principios e leis que rexen a hidráulica e a             
pneumática. 

CA1.6.1 Describíronse as características formais e funcionais dos principais elementos          
hidráulicos e pneumáticos. 

CA1.6.2  Aplicáronse as normas básicas de representación de circuítos. 

CA1.7.2 Identificáronse os principais elementos dos circuítos e representáronse         
normalizadamente. 

RA2. Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus               
elementos e a operatividade do circuíto. 

CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais         
utilizando a simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos          
diagramas das fases de traballo). 

CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. 

CA2.4 Realizouse sobre o panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuito. 

RA3. Cumpre coas normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental e              
identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva            
que cumpra adoptar na execución das operacións na área de electromecánica. 
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CA3.4.1 Analizouse a influencia da orde e da limpeza das instalacións como primeiro             
factor de prevención de riscos. 

CA3.5.1 Describiuse a xestión e clasificación de residuos. 

UF2: Sistemas de suspensión 

RA1: Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o qeu describe a             
situación  e funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehñiculo cos            
traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión. 

CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos            
elementos que as constitúen. 

CA1.3 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos          
sistemas de suspensión. 

CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático hidráulicos de diversos sistemas. 

CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico electrónico de diversos         
sistemas. 

RA2: Localiza avarías nos sistemas de suspensión tendo en conta a relación entre os              
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico de            
avarías. 

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de           
fluídos nos sistemas de suspensión. 

CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituir 

RA3: Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e              
aplica os procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos          
necesarios para a actuación sobre os elementos. 

CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos            
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema. 

CA3.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de            
amortecemento empregando as medidas de seguridade fixadas. 

CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. 
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CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto refrectidos na documentación técnica. 

CA3.10 Verificouse qeu tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade           
do sistema. 

 

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. 

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

CA4.5 Clasificáronse os residuos para a súa retirada selectiva. 

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de pretección            
ambiental nas operacións realizadas. 

UF3: Sistemas de dirección e rodas 

RA1: Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a               
situación e funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos            
traballos e oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas. 

CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou         
mecanismos de dirección co sistema ao que pertenzan. 

CA1.3 Relacionouse a xeometría de dirección cos principios cinemáticos que a           
xustifiquen. 

CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos          
sistemas de dirección. 

CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. 

CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico electrónico de diversos         
sistemas. 

CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa           
constitución. 

RA2: Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os                
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico de            
avarías. 
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CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de           
fluídos nos sitemas de dirección e rodas. 

CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. 

CA2.4 Medíronse valores de presións hidráulicas. 

CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos. 

CA2.10 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. 

RA3: Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e              
aplica os procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda          
pneumático. 

CA3.2 Realzouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas            
establecidas para cada tipo de pneumático. 

CA3.3 Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a              
verificación de estanqueidade de pneumáticos. 

CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. 

CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema             
de dirección. 

CA3.9 Realizáronse todas as comprobacións previas antes de procecer ao aliñamento           
da dirección. 

CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que formas a xeometría da dirección. 

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. 

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalcións e equipamentos como `rimeiro             
factor de prevención de riscos. 

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

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección            
ambiental. 
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2 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMETOS E INSTRUMENTOS 

O proceso de avaliación terá en conta o traballo realizado polo alumnado na súa casa en                
relación ás tarefas propostas polo profesor.  

Como instrumento de avaliación empregarase unha rúbrica para avaliar dous indicadores           
que son: o número de tarefas entregadas polo alumnado e a calidade de ditas tarefas. 

En canto ao número de trarefas entregadas polo alumnado: 

● Entrega entre o 75% e o 100% das tarefas propostas; valórase con 3 puntos 
● Entrega entre o 50% e o 75% das tarefas propostas; valórase con 2 puntos 
● Entrega entre o 25% e o 50% das tarefas propostas valórase con 1 punto 
● Non etrega tarefas valórase con 0 puntos. 

En canto á calidade das tarefas entregadas polo alumnado: 

● Valóraranse cun valor entre 3 e 1 puntos en función da calidade das tarefas              
(axustanse ao solicitado, tratan todos os temas propostos, os resultados son           
correctos, etc.) 

Unha vez establecidos os valores dos indicadores e empregando a rúbrica obterase            
un valor numérico entre 3 e 0 puntos que representa a cualificación de cada tarefa. 

O valor medio obtido tendo en conta todas as tarefas representará o valor que se vai                
empregar para cualificar ao alumnado segundo se explica máis adiante. 

No caso das tarefas de recuperación das unidades formativas pendentes sumarase o valor             
obtido por medio da rúbrica á nota da UF e o resultado será a nota de recuperación de ditas                   
unidades formativas. 

No caso de tarefas de repaso das unidades formativas superadas durente o período             
ordinario, o valor obtido por medio da rúbrica sumarase á nota (obxectivo subir nota) 

No caso das tarefas de ampliación de contidos novos o valor obtido por medio da rúbrica                
servirá para establecer a nota da UF, de xeito que a nota será a media das unidades                 
formativas desenvolvidas no período ordinario (no centro educativo) máis o valor obtido na             
rúbrica. 

Cada alumno/a realizará as tarefas axustándose específicamente ás súas necesidades. 

Deste xeito poden producirse dúas circunstancias que requerirán un tratamento          
individualizado. 
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Alumnado coas unidades formativas avaliadas anteriormente aprobadas: 

Teñen aprobada a materia e a nota da terceira avaliación obterase como            
resultado de calcular a media das notas obtidas nas UF aprobadas (tendo en             
conta o resultado das tarefas de repaso, se é o caso) e a ese valor sumarlle o                 
valor obtido pola realización das tarefas de ampliación correspondentes á UF           
non avaliada. 

Así un alumno que non realice tarefas de ampliación terá de nota da terceira              
UF o valor da media das UF cualificadas anteriormente, e un alumno que             
realice as tarefas de ampliación tera de nota da terceira UF o valor da media               
máis o valor obtido por medio da rúbrica. 

Alumnado con unidades formativas anteriores supensas: 

O alumnado que non acadou o aprobado nalgunha das UF impartidas ao            
longo dos primeiros trimestres poderá recuperalas entregando as tarefas         
propostas. 

O valor da cualificación obtida na avaliación das UF verase incrementado coa            
suma do valor obtido por medio da rúbrica correspondente ás tarefas           
específicas de cada unidade formativa. 

O alumnado que recupere as unidades formativas pendentes avaliarase igual          
que o alumnado descrito no apartado anterior. 

O alumnado que non entregue as tarefas quedará coa materia respectiva           
suspensa. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Para otorgar unha cualificación final ao módulo teranse en conta os sequintes criterios: 

Alumnado coas tres unidades formativas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos: a              
cualificación final será a media das cualificacións das tres unidades formativas. 

Alumnado con unidades formativas cualificadas por embaixo de 5 puntos: 

● Se ten unha UF por embaixo dos 5 puntos e as outras son iguais ou superiores a 5                  
puntos, e a media das tres UF é superior a 5 puntos, a nota final do módulo será o                   
valor medio das tres UF. 

● Para calquera outra situación cualificarase coa media obtida por debaixo do 4 puntos             
e no informe individualizado de avaliación especificarase a parte da materia           
pendente de recuperación. 
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Este alumnado terá que traballar so nas UF indicadas no informe individualizado que se              
cumprimentou no momento da avaliación. 

Polo tanto, o alumnado nesta situación deberá realizar as tarefas propostas correspondentes            
ás unidades formativas pendentes propostas a todo o alumnado nos espazos da aula virtual              
dun dos grupos, neste caso,  1ºA. 

Os instrumentos e de avaliación son os mesmos que para o alumnado ordinario. 

Se o alumno realiza entre o 75% e 0 100% das tarefas propostas e, tendo en conta o grao de                    
calidade, recuperará a UF pendente e otorgaráselle un valor numérico como máximo de 5              
puntos na cualificación da UF pendente. 

Para obter a nota final do módulo faráselle a media da unidade recuperada de das unidades                
formativas superadas durante os cursos anteriores. 
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3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN,        
REFORZO, REPASO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

A proposta metodolóxica para o terceiro trimestre é a seguinte: 

O espazo principal de traballo será a aula virtual do CIFP A Xunqueira. 

En dita aula virtual, no curso Circuitos de fluídos, suspensión e dirección habilitaranse dous              
espazos que se ubican nos temas 1 e 2 respectivamente; o tema 1 é un espazo dedicado ao                  
grupo de 1ºA e o tema 2 é ao grupo 1ºB. 

Cada un dos espazos divídese en tres zonas, unha por cada unidade formativa de menor               
duración das que consta o módulo. 

Nestas zonas diferenciadas proporanse as tarefas que o alumnado terá que cumprimentar.  

A UF1 Circuítos de fluídos conterá tarefas de recuperación para o alumnado que non acadou               
a cualificación de aprobado no seu momento; neste caso considérase importante a            
realización das tarefas, xa que se non se realizan non se poderá recuperar a materia.  

Estas mesmas tarefas consideraranse de reforzo ou repaso para o alumnado que si superou              
a materia, sendo neste caso voluntarias, aínda que poden influír na cualificación final             
(sumando valor á nota) 

A UF2 Sistemas de suspensión conterá as tarefas de recuperación para o alumnado do              
grupo 1ºA que non acadou a cualificación de suficiente ao longo dos dous primeiros              
trimestres e terá o carácter de reforzo ou repaso para o resto do alumnado do grupo. 

O alumnado que non acadou unha cualificación de suficiente ten que facelas se quere ter a                
posibilidade de recuperación da materia, sendo voluntarias para o alumnado do grupo que si              
aprobou a UF no seu momento. 

Para o grupo 1ºB terá a condición de materia de ampliación e será recomendable a               
realización das tarefas propostas, pois servirá para aumentar o valor da nota. 

A UF3 Sistemas de dirección e rodas conterá as tarefas de ampliación para o grupo 1ºA,                
cuxa realización é recomenddable para subir a nota. 

Para o grupo 1ºB terán a condición de materia de recuperación para o alumnado que non                
superou a materia ao longo dos primeiros trimestres e de repaso ou reforzo para o resto do                 
alumnado; como é lóxico, o alumnado que teña a materia pendente terá que realizar as               
tarefas para ter a posibilidade de recuperación e o alumnado que teña superada a materia               
poderá facelas sen ser obrigatorias. 
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As tarefas organízanse por semanas e sempre dispoñen dun prazo de realización suficiente;             
aínda no caso de superar dito prazo, cabería a posibilidade de ampliación. 

As tarefas poden ser de tres tipos: 

● Tarefas de estudo, nas que o alumnado terá que revisar os contidos            
relacionados coa tarefa dispoñibles na aula virtual e que poden ser ampliados            
ou explicados nas sesións de titoría a través de vídeo conferencia. 

● Tarefas de realización, nas que o alumnado terá que elaborar documentos           
ou participar en bases de datos dispostas na aula virtual. Estes documentos            
remítiranse a través da aula virtual ao profesor para a súa corrección. 

● Tarefas de control, nas que o alumnado terá que realizar probas para verificar             
o seu progreso no estudo da materia. 

Haberá comunicación constante co alumnado para a resolución de dúbidas ou para a             
ampliación de contidos e para a guía do proceso de estudo; para esta comunicación              
empregarase o correo electrónico, a mensaxería de moodle e a vídeo conferencia 
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4 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO           
DE AVALIACIÓN CONTINUA E PARA O ALUMNADO DESCONECTADO 

 

Alumnado con perda do dereito de avaliación continua. 

O alunmnado con perda do dereito de avaliación continua terá que realizar o plan de               
recuperación seguinte: 

● Alumnado conectado: 
○ Realización e entrega das tarefas propostas ao grupo de referencia na           

aula virtual. 
○ Asistencia a titorías virtuais onde revisarase o proceso levado a cabo           

polo alumno e manterase informado ao alumnado sobre os progresos          
e as posibilidades de avaliación. 

○ Realización dunha proba (presencial ou na aula virtual) sobre os          
contidos xerais da materia tendo en conta os CA considerados          
imprescindibles neste documento (esta proba poderá ser anulada se o          
alumnado realizou todas as tarefas propostas na aula virtual e estas           
teñen a calidade suficiente) 

● Alumnado con perda do dereito de avaliación desconectado: 
○ Ao alumnado con perda do dereito de avaliación e que se atope            

desconectado do centro terá que realizar unha proba que podera ser           
presencial ou empregando a aula virtual (se a desconexión é por non            
ter infraestrutura a proba será presencial cando sexa posible). 

Alumnado desconectado do centro. 

O alumnado que se atope nesta situación terá que realizar unha proba de caracter              
teórico práctica por medio da cal se poidan avaliar os CA considerados            
imprescindibles; a realización da proba, lóxicamente realizarase cando as condicións          
en canto a situación sanitaria actual permita o acceso ás aulas do profesorado e do               
alumnado. 

No momento no que se saiba que existe a posibilidade de volta ás alulas tratarase de                
contactar co alumnado para realizar titorías preparatorias previas á realización da           
proba e para informarlle das datas e lugares de realización. 

No caso de que o alumnado afectado pola situación de desconexión tivera cualificada             
a materia ata o 13 de marzo cunha cualificación superior ao 5, a nota final do                
mñodulo sería a devandita nota e independentemente da realizazación da proba, e            
no caso de realizar a proba, a cualificación obtida podería servir para subir nota. 
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No caso de alumnado coa materia cualificada por embaixo de 5 puntos ata o dia 13                
de marzo, deberá realizar a proba para poder aprobar a materia. 
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5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

O presente documento porase a disposición do alumnado para o que publicarase na aula 
virtual nos cursos correspondentes e entregarase unha copia á Xefatura do departamento 
coa finalidade de que se lle dea publicidade dende a web do centro educativo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia.  
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1 RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN        
IMPRESCINDIBLES 

 

Todos os RA correspondentes ao módulo Circuítos de fluídos, suspensión e dirección            
considéranse parcialmente imprescindibles. En canto aos CA, faise unha selección dos que            
son imprescindibles con relación aos RA. 

UF1 Circuítos de fluídos. 

RA1. Determina as cargas transmitidas polos elementos actuadores de sistemas hidráulicos           
e pneumáticos, para o que analiza as leis físicas que os gobernan. 

CA1.1.1 Identificáronse os principais fluídos empregados no automóbil, as súas          
características e relacionáronse cos circuítos específicos. 

CA1.2.1 Describíronse as magnitudes de medida máis usualmente empregadas en          
hidráulica e pneumática. 

CA1.3.1 Describíronse os principais principios e leis que rexen a hidráulica e a             
pneumática. 

CA1.6.1 Describíronse as características formais e funcionais dos principais elementos          
hidráulicos e pneumáticos. 

CA1.6.2  Aplicáronse as normas básicas de representación de circuítos. 

CA1.7.2 Identificáronse os principais elementos dos circuítos e representáronse         
normalizadamente. 

RA2. Monta circuítos de fluídos tendo en conta a relación entre a función dos seus               
elementos e a operatividade do circuíto. 

CA2.1 Deseñáronse circuítos pneumáticos e hidráulicos básicos e secuenciais         
utilizando a simboloxía normalizada (representación dos circuítos e elaboración dos          
diagramas das fases de traballo). 

CA2.3 Interpretouse o funcionamento do circuíto. 

CA2.4 Realizouse sobre o panel a montaxe dos elementos que constitúen o circuito. 

RA3. Cumpre coas normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental e              
identificáronse os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva            
que cumpra adoptar na execución das operacións na área de electromecánica. 
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CA3.4.1 Analizouse a influencia da orde e da limpeza das instalacións como primeiro             
factor de prevención de riscos. 

CA3.5.1 Describiuse a xestión e clasificación de residuos. 

UF2: Sistemas de suspensión 

RA1: Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o qeu describe a             
situación  e funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehñiculo cos            
traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión. 

CA1.2 Relacionáronse co tipo de suspensión as características e o funcionamento dos            
elementos que as constitúen. 

CA1.3 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos          
sistemas de suspensión. 

CA1.4 Interpretáronse esquemas pneumático hidráulicos de diversos sistemas. 

CA1.5 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico electrónico de diversos         
sistemas. 

RA2: Localiza avarías nos sistemas de suspensión tendo en conta a relación entre os              
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico de            
avarías. 

CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de           
fluídos nos sistemas de suspensión. 

CA2.9 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituir 

RA3: Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e              
aplica os procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos          
necesarios para a actuación sobre os elementos. 

CA3.2 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e a regulación dos elementos elásticos            
aplicando as técnicas establecidas para cada sistema. 

CA3.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e o axuste dos elementos de            
amortecemento empregando as medidas de seguridade fixadas. 

CA3.6 Realizouse o axuste de altura baixo vehículo. 
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CA3.7 Aplicáronse os pares de aperto refrectidos na documentación técnica. 

CA3.10 Verificouse qeu tras as intervencións realizadas se restitúa a funcionalidade           
do sistema. 

 

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. 

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

CA4.5 Clasificáronse os residuos para a súa retirada selectiva. 

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de pretección            
ambiental nas operacións realizadas. 

UF3: Sistemas de dirección e rodas 

RA1: Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, para o que describe a               
situación e funcionalidade dos elementos que os constitúen. 

CA1.1 Relacionáronse os principios físicos aos que está sometido un vehículo cos            
traballos e oscilacións que se producen nos sistemas de dirección e rodas. 

CA1.2 Relacionáronse as características de funcionamento dos elementos ou         
mecanismos de dirección co sistema ao que pertenzan. 

CA1.3 Relacionouse a xeometría de dirección cos principios cinemáticos que a           
xustifiquen. 

CA1.5 Relacionáronse coas súas funcións os elementos electrónicos empregados nos          
sistemas de dirección. 

CA1.6 Interpretáronse os esquemas hidráulicos de diversos sistemas. 

CA1.7 Interpretáronse esquemas de funcionamento eléctrico electrónico de diversos         
sistemas. 

CA1.8 Interpretáronse as características de rodas e pneumáticos segundo a súa           
constitución. 

RA2: Localiza avarías nos sistemas de dirección e rodas, tendo en conta a relación entre os                
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnóstico de            
avarías. 
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CA2.3 Comprobouse a posible existencia de ruídos, esvaramentos ou perdas de           
fluídos nos sitemas de dirección e rodas. 

CA2.4 Realizouse a conexión e a calibración das ferramentas de proba ou medida. 

CA2.4 Medíronse valores de presións hidráulicas. 

CA2.7 Relacionouse coas súas causas o desgaste dos pneumáticos. 

CA2.10 Determináronse as pezas que cumpra reparar, axustar ou substituír. 

RA3: Mantén os sistemas de suspensións convencionais e pilotadas, para o que interpreta e              
aplica os procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1 Realizouse o equilibramento estático e dinámico do conxunto roda          
pneumático. 

CA3.2 Realzouse a desmontaxe e a montaxe de pneumáticos aplicando as técnicas            
establecidas para cada tipo de pneumático. 

CA3.3 Realizouse a localización e a reparación de perdas de presión, así como a              
verificación de estanqueidade de pneumáticos. 

CA3.4 Comprobouse a excentricidade radial e lonxitudinal do conxunto da roda. 

CA3.5 Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos que constitúen o sistema             
de dirección. 

CA3.9 Realizáronse todas as comprobacións previas antes de procecer ao aliñamento           
da dirección. 

CA3.11 Realizouse o axuste dos ángulos que formas a xeometría da dirección. 

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. 

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalcións e equipamentos como `rimeiro             
factor de prevención de riscos. 

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

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección            
ambiental. 
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2 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMETOS E INSTRUMENTOS 

O proceso de avaliación terá en conta o traballo realizado polo alumnado na súa casa en                
relación ás tarefas propostas polo profesor.  

Como instrumento de avaliación empregarase unha rúbrica para avaliar dous indicadores           
que son: o número de tarefas entregadas polo alumnado e a calidade de ditas tarefas. 

En canto ao número de trarefas entregadas polo alumnado: 

● Entrega entre o 75% e o 100% das tarefas propostas; valórase con 3 puntos 
● Entrega entre o 50% e o 75% das tarefas propostas; valórase con 2 puntos 
● Entrega entre o 25% e o 50% das tarefas propostas valórase con 1 punto 
● Non etrega tarefas valórase con 0 puntos. 

En canto á calidade das tarefas entregadas polo alumnado: 

● Valóraranse cun valor entre 3 e 1 puntos en función da calidade das tarefas              
(axustanse ao solicitado, tratan todos os temas propostos, os resultados son           
correctos, etc.) 

Unha vez establecidos os valores dos indicadores e empregando a rúbrica obterase            
un valor numérico entre 3 e 0 puntos que representa a cualificación de cada tarefa. 

O valor medio obtido tendo en conta todas as tarefas representará o valor que se vai                
empregar para cualificar ao alumnado segundo se explica máis adiante. 

No caso das tarefas de recuperación das unidades formativas pendentes sumarase o valor             
obtido por medio da rúbrica á nota da UF e o resultado será a nota de recuperación de ditas                   
unidades formativas. 

No caso de tarefas de repaso das unidades formativas superadas durente o período             
ordinario, o valor obtido por medio da rúbrica sumarase á nota (obxectivo subir nota) 

No caso das tarefas de ampliación de contidos novos o valor obtido por medio da rúbrica                
servirá para establecer a nota da UF, de xeito que a nota será a media das unidades                 
formativas desenvolvidas no período ordinario (no centro educativo) máis o valor obtido na             
rúbrica. 

Cada alumno/a realizará as tarefas axustándose específicamente ás súas necesidades. 

Deste xeito poden producirse dúas circunstancias que requerirán un tratamento          
individualizado. 
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Alumnado coas unidades formativas avaliadas anteriormente aprobadas: 

Teñen aprobada a materia e a nota da terceira avaliación obterase como            
resultado de calcular a media das notas obtidas nas UF aprobadas (tendo en             
conta o resultado das tarefas de repaso, se é o caso) e a ese valor sumarlle o                 
valor obtido pola realización das tarefas de ampliación correspondentes á UF           
non avaliada. 

Así un alumno que non realice tarefas de ampliación terá de nota da terceira              
UF o valor da media das UF cualificadas anteriormente, e un alumno que             
realice as tarefas de ampliación tera de nota da terceira UF o valor da media               
máis o valor obtido por medio da rúbrica. 

Alumnado con unidades formativas anteriores supensas: 

O alumnado que non acadou o aprobado nalgunha das UF impartidas ao            
longo dos primeiros trimestres poderá recuperalas entregando as tarefas         
propostas. 

O valor da cualificación obtida na avaliación das UF verase incrementado coa            
suma do valor obtido por medio da rúbrica correspondente ás tarefas           
específicas de cada unidade formativa. 

O alumnado que recupere as unidades formativas pendentes avaliarase igual          
que o alumnado descrito no apartado anterior. 

O alumnado que non entregue as tarefas quedará coa materia respectiva           
suspensa. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Para otorgar unha cualificación final ao módulo teranse en conta os sequintes criterios: 

Alumnado coas tres unidades formativas cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos: a              
cualificación final será a media das cualificacións das tres unidades formativas. 

Alumnado con unidades formativas cualificadas por embaixo de 5 puntos: 

● Se ten unha UF por embaixo dos 5 puntos e as outras son iguais ou superiores a 5                  
puntos, e a media das tres UF é superior a 5 puntos, a nota final do módulo será o                   
valor medio das tres UF. 

● Para calquera outra situación cualificarase coa media obtida por debaixo do 4 puntos             
e no informe individualizado de avaliación especificarase a parte da materia           
pendente de recuperación. 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 
14 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 



 
 
 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Este alumnado terá que traballar so nas UF indicadas no informe individualizado que se              
cumprimentou no momento da avaliación. 

Polo tanto, o alumnado nesta situación deberá realizar as tarefas propostas correspondentes            
ás unidades formativas pendentes propostas a todo o alumnado nos espazos da aula virtual              
dun dos grupos, neste caso,  1ºA. 

Os instrumentos e de avaliación son os mesmos que para o alumnado ordinario. 

Se o alumno realiza entre o 75% e 0 100% das tarefas propostas e, tendo en conta o grao de                    
calidade, recuperará a UF pendente e otorgaráselle un valor numérico como máximo de 5              
puntos na cualificación da UF pendente. 

Para obter a nota final do módulo faráselle a media da unidade recuperada de das unidades                
formativas superadas durante os cursos anteriores. 
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3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN,        
REFORZO, REPASO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

A proposta metodolóxica para o terceiro trimestre é a seguinte: 

O espazo principal de traballo será a aula virtual do CIFP A Xunqueira. 

En dita aula virtual, no curso Circuitos de fluídos, suspensión e dirección habilitaranse dous              
espazos que se ubican nos temas 1 e 2 respectivamente; o tema 1 é un espazo dedicado ao                  
grupo de 1ºA e o tema 2 é ao grupo 1ºB. 

Cada un dos espazos divídese en tres zonas, unha por cada unidade formativa de menor               
duración das que consta o módulo. 

Nestas zonas diferenciadas proporanse as tarefas que o alumnado terá que cumprimentar.  

A UF1 Circuítos de fluídos conterá tarefas de recuperación para o alumnado que non acadou               
a cualificación de aprobado no seu momento; neste caso considérase importante a            
realización das tarefas, xa que se non se realizan non se poderá recuperar a materia.  

Estas mesmas tarefas consideraranse de reforzo ou repaso para o alumnado que si superou              
a materia, sendo neste caso voluntarias, aínda que poden influír na cualificación final             
(sumando valor á nota) 

A UF2 Sistemas de suspensión conterá as tarefas de recuperación para o alumnado do              
grupo 1ºA que non acadou a cualificación de suficiente ao longo dos dous primeiros              
trimestres e terá o carácter de reforzo ou repaso para o resto do alumnado do grupo. 

O alumnado que non acadou unha cualificación de suficiente ten que facelas se quere ter a                
posibilidade de recuperación da materia, sendo voluntarias para o alumnado do grupo que si              
aprobou a UF no seu momento. 

Para o grupo 1ºB terá a condición de materia de ampliación e será recomendable a               
realización das tarefas propostas, pois servirá para aumentar o valor da nota. 

A UF3 Sistemas de dirección e rodas conterá as tarefas de ampliación para o grupo 1ºA,                
cuxa realización é recomenddable para subir a nota. 

Para o grupo 1ºB terán a condición de materia de recuperación para o alumnado que non                
superou a materia ao longo dos primeiros trimestres e de repaso ou reforzo para o resto do                 
alumnado; como é lóxico, o alumnado que teña a materia pendente terá que realizar as               
tarefas para ter a posibilidade de recuperación e o alumnado que teña superada a materia               
poderá facelas sen ser obrigatorias. 
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As tarefas organízanse por semanas e sempre dispoñen dun prazo de realización suficiente;             
aínda no caso de superar dito prazo, cabería a posibilidade de ampliación. 

As tarefas poden ser de tres tipos: 

● Tarefas de estudo, nas que o alumnado terá que revisar os contidos            
relacionados coa tarefa dispoñibles na aula virtual e que poden ser ampliados            
ou explicados nas sesións de titoría a través de vídeo conferencia. 

● Tarefas de realización, nas que o alumnado terá que elaborar documentos           
ou participar en bases de datos dispostas na aula virtual. Estes documentos            
remítiranse a través da aula virtual ao profesor para a súa corrección. 

● Tarefas de control, nas que o alumnado terá que realizar probas para verificar             
o seu progreso no estudo da materia. 

Haberá comunicación constante co alumnado para a resolución de dúbidas ou para a             
ampliación de contidos e para a guía do proceso de estudo; para esta comunicación              
empregarase o correo electrónico, a mensaxería de moodle e a vídeo conferencia 
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4 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO           
DE AVALIACIÓN CONTINUA E PARA O ALUMNADO DESCONECTADO 

 

Alumnado con perda do dereito de avaliación continua. 

O alunmnado con perda do dereito de avaliación continua terá que realizar o plan de               
recuperación seguinte: 

● Alumnado conectado: 
○ Realización e entrega das tarefas propostas ao grupo de referencia na           

aula virtual. 
○ Asistencia a titorías virtuais onde revisarase o proceso levado a cabo           

polo alumno e manterase informado ao alumnado sobre os progresos          
e as posibilidades de avaliación. 

○ Realización dunha proba (presencial ou na aula virtual) sobre os          
contidos xerais da materia tendo en conta os CA considerados          
imprescindibles neste documento (esta proba poderá ser anulada se o          
alumnado realizou todas as tarefas propostas na aula virtual e estas           
teñen a calidade suficiente) 

● Alumnado con perda do dereito de avaliación desconectado: 
○ Ao alumnado con perda do dereito de avaliación e que se atope            

desconectado do centro terá que realizar unha proba que podera ser           
presencial ou empregando a aula virtual (se a desconexión é por non            
ter infraestrutura a proba será presencial cando sexa posible). 

Alumnado desconectado do centro. 

O alumnado que se atope nesta situación terá que realizar unha proba de caracter              
teórico práctica por medio da cal se poidan avaliar os CA considerados            
imprescindibles; a realización da proba, lóxicamente realizarase cando as condicións          
en canto a situación sanitaria actual permita o acceso ás aulas do profesorado e do               
alumnado. 

No momento no que se saiba que existe a posibilidade de volta ás alulas tratarase de                
contactar co alumnado para realizar titorías preparatorias previas á realización da           
proba e para informarlle das datas e lugares de realización. 

No caso de que o alumnado afectado pola situación de desconexión tivera cualificada             
a materia ata o 13 de marzo cunha cualificación superior ao 5, a nota final do                
mñodulo sería a devandita nota e independentemente da realizazación da proba, e            
no caso de realizar a proba, a cualificación obtida podería servir para subir nota. 
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No caso de alumnado coa materia cualificada por embaixo de 5 puntos ata o dia 13                
de marzo, deberá realizar a proba para poder aprobar a materia. 
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5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

O presente documento porase a disposición do alumnado para o que publicarase na aula 
virtual nos cursos correspondentes e entregarase unha copia á Xefatura do departamento 
coa finalidade de que se lle dea publicidade dende a web do centro educativo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia.  
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1 RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN        
IMPRESCINDIBLES 

 

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

CA1.1. Representáronse a mán alazada vistas de pezas. 

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

CA1.4. Refrectíronse as cotas. 

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. 

CA2.1. Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, palmer, comparadores,         
trasnportadores 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 realizar. 

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

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

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. 

CA3.1. Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no          
automóbil (fundición, aceiro, aliaxes de aluminio, etc.). 

CA3.2. Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. 
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CA3.8. Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas             
correspondentes (limadura, corte, etc.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA6.1. Reñacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se            
utilizarán. 

CA6.2.  Xustificouse a solución elixida. 

CA6.5. Executáronse secuencialemtne os procesos necesarios para a fabricación do          
útil ideado. 
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2 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMETOS E INSTRUMENTOS 

O proceso de avaliación para a terceira avaliación e final terá en conta o traballo realizado                
polo alumnado na súa casa en relación ás tarefas propostas polo profesor, aínda que tamén               
terá en conta a avaliación realizada ata o momento do confinamento. 

A avaliación é contínua e polo tanto o valor obtido polo alumnado na segunda avaliación é o                 
referente para continuar o proceso. Neste sentido temos que dicir que realizouse unha             
tarefa de recuperación coa finalidade de incorporar á nota da segunda avaliación o valor dos               
contidos explicados e non avaliados ata entonces. Esa tarefa modificou sustancialmente a            
nota da segunda avaliación (todos os alumnos melloraron). 

A paratir desta situación, como instrumento de avaliación empregarase unha rúbrica para            
avaliar dous indicadores que son: o número de tareas entregadas polo alumnado e a              
calidade de ditas tarefas. 

En canto ao número de trarefas entregadas polo alumnado: 

● Entrega entre o 75% e o 100% das tarefas propostas; valórase con 3 puntos 
● Entrega entre o 50% e o 75% das tarefas propostas; valórase con 2 puntos 
● Entrega entre o 25% e o 50% das tarefas propostas valórase con 1 punto 
● Non etrega tarefas valórase con 0 puntos. 

En canto á calidade das tarefas entregadas polo alumnado: 

● Valóraranse cun valor entre 3 e 1 puntos en función da calidade das tarefas              
(axustanse ao solicitado, tratan todos os temas propostos, os resultados son           
correctos, etc.) 

Unha vez establecidos os valores dos indicadores e empregando a rúbrica obterase            
un valor numérico entre 3 e 0 puntos que representa a cualificación de cada tarefa. 

O valor medio obtido tendo en conta todas as tarefas representará o valor que se vai                
empregar para cualificar ao alumnado segundo se explica máis adiante. 

CUALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

A nota da terceira avaliación obterase sumando a nota adxudicada ao alumnado despois da              
primeira tarefa realizada polo alumnado (co obxectivo de avaliar os contidos explicados            
durante o segundo trimestre presencialmente) descrita anteriormente máis a nota obtida           
por medio da rúbrica de avaliación das tarefas entregadas. 

Tendo en conta o anterior, o alumnado que estea en posesión dunha nota igual ou superior                
a 5 puntos despois da primeira tarefa ten o módulo aprobado con esa nota, pero no caso                 
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que entregue as tarefas propostas, sumaraselle o valor obtido na rúbrica, o que mellorará as               
súas cualificacións. 

O alumnado que no acadou os 5 puntos, avaliarase do mesmo xeito, pero terá que realizar                
as tarefas imperativamente para poder acadar o resultado de aprobado. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do módulo será a mesma nota obtida na terceira avaliación, xa que o modelo de                  
avaliación é continuo. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Non consta alumnado coa materia pendente. 
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3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN,        
REFORZO, REPASO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

A proposta metodolóxica para o terceiro trimestre é a seguinte: 

O espazo principal de traballo será a aula virtual do CIFP A Xunqueira. 

En dita aula virtual, no curso Mecanizado básico habilítase un espazo (tema 1) Actividades de               
repaso onde iranse colocando as tarefas de repaso ou ampliación que o alumnado poderá              
realizar segundo as súas necesidades. 

As tarefas organízanse por semanas e sempre dispoñen dun prazo de realización suficiente;             
aínda no caso de superar dito prazo, cabería a posibilidade de ampliación. 

As tarefas poden ser de tres tipos: 

● Tarefas de estudo, nas que o alumnado terá que revisar os contidos            
relacionados coa tarefa dispoñibles na aula virtual e que poden ser ampliados            
ou explicados nas sesións de titoría a través de vídeo conferencia. 

● Tarefas de realización, nas que o alumnado terá que elaborar documentos           
ou participar en bases de datos dispostas na aula virtual. Estes documentos            
remítiranse a través da aula virtual ao profesor para a súa corrección. 

● Tarefas de control, nas que o alumnado terá que realizar probas para verificar             
o seu progreso no estudo da materia. 

Haberá comunicación constante co alumnado para a resolución de dúbidas ou para a             
ampliación de contidos e para a guía do proceso de estudo; para esta comunicación              
empregarase o correo electrónico, a mensaxería de moodle e a vídeo conferencia. 
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4 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO           
DE AVALIACIÓN CONTINUA E DO ALUMNADO DESCONECTADO 

 

Alumnado con perda do dereito de avaliación continua. 

O alunmnado con perda do dereito de avaliación continua terá que realizar o plan de               
recuperación seguinte: 

● Alumnado conectado: 
○ Realización e entrega das tarefas propostas ao grupo de referencia na           

aula virtual. 
○ Asistencia a titorías virtuais onde revisarase o proceso levado a cabo           

polo alumno e manterase informado ao alumnado sobre os progresos          
e as posibilidades de avaliación. 

○ Realización dunha proba (presencial ou na aula virtual) sobre os          
contidos xerais da materia tendo en conta os CA considerados          
imprescindibles neste documento (esta proba poderá ser anulada se o          
alumnado realizou todas as tarefas propostas na aula virtual e estas           
teñen a calidade suficiente) 

● Alumnado con perda do dereito de avaliación desconectado: 
○ Ao alumnado con perda do dereito de avaliación e que se atope            

desconectado do centro terá que realizar unha proba que podera ser           
presencial ou empregando a aula virtual (se a desconexión é por non            
ter infraestrutura a proba será presencial cando sexa posible). 

Alumnado desconectado do centro. 

O alumnado que se atope nesta situación terá que realizar unha proba de caracter              
teórico práctica por medio da cal se poidan avaliar os CA considerados            
imprescindibles; a realización da proba, lóxicamente realizarase cando as condicións          
en canto a situación sanitaria actual permita o acceso ás aulas do profesorado e do               
alumnado. 

No momento no que se saiba que existe a posibilidade de volta ás alulas tratarase de                
contactar co alumnado para realizar titorías preparatorias previas á realización da           
proba e para informarlle das datas e lugares de realización. 

No caso de que o alumnado afectado pola situación de desconexión tivera cualificada             
a materia ata o 13 de marzo cunha cualificación superior ao 5, a nota final do                
mñodulo sería a devandita nota e independentemente da realizazación da proba, e            
no caso de realizar a proba, a cualificación obtida podería servir para subir nota. 
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No caso de alumnado coa materia cualificada por embaixo de 5 puntos ata o dia 13                
de marzo, deberá realizar a proba para poder aprobar a materia. 
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5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

O presente documento porase a disposición do alumnado para o que publicarase na aula 
virtual nos cursos correspondentes e entregarase unha copia á Xefatura do departamento 
coa finalidade de que se lle dea publicidade dende a web do centro educativo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o                  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia.  
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1 RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN        
IMPRESCINDIBLES 

 

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

CA1.1. Representáronse a mán alazada vistas de pezas. 

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

CA1.4. Refrectíronse as cotas. 

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. 

CA2.1. Identificáronse os equipamentos de medida (calibre, palmer, comparadores,         
trasnportadores 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 realizar. 

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

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

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. 

CA3.1. Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no          
automóbil (fundición, aceiro, aliaxes de aluminio, etc.). 

CA3.2. Identificáronse as ferramentas necesarias para a realización do mecanizado. 
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CA3.8. Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas             
correspondentes (limadura, corte, etc.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA6.1. Reñacionouse a solución construtiva cos materiais e os medios que se            
utilizarán. 

CA6.2.  Xustificouse a solución elixida. 

CA6.5. Executáronse secuencialemtne os procesos necesarios para a fabricación do          
útil ideado. 
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2 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

PROCEDEMETOS E INSTRUMENTOS 

O proceso de avaliación para a terceira avaliación e final terá en conta o traballo realizado                
polo alumnado na súa casa en relación ás tarefas propostas polo profesor, aínda que tamén               
terá en conta a avaliación realizada ata o momento do confinamento. 

A avaliación é contínua e polo tanto o valor obtido polo alumnado na segunda avaliación é o                 
referente para continuar o proceso. Neste sentido temos que dicir que realizouse unha             
tarefa de recuperación coa finalidade de incorporar á nota da segunda avaliación o valor dos               
contidos explicados e non avaliados ata entonces. Esa tarefa modificou sustancialmente a            
nota da segunda avaliación (todos os alumnos melloraron). 

A paratir desta situación, como instrumento de avaliación empregarase unha rúbrica para            
avaliar dous indicadores que son: o número de tareas entregadas polo alumnado e a              
calidade de ditas tarefas. 

En canto ao número de trarefas entregadas polo alumnado: 

● Entrega entre o 75% e o 100% das tarefas propostas; valórase con 3 puntos 
● Entrega entre o 50% e o 75% das tarefas propostas; valórase con 2 puntos 
● Entrega entre o 25% e o 50% das tarefas propostas valórase con 1 punto 
● Non etrega tarefas valórase con 0 puntos. 

En canto á calidade das tarefas entregadas polo alumnado: 

● Valóraranse cun valor entre 3 e 1 puntos en función da calidade das tarefas              
(axustanse ao solicitado, tratan todos os temas propostos, os resultados son           
correctos, etc.) 

Unha vez establecidos os valores dos indicadores e empregando a rúbrica obterase            
un valor numérico entre 3 e 0 puntos que representa a cualificación de cada tarefa. 

O valor medio obtido tendo en conta todas as tarefas representará o valor que se vai                
empregar para cualificar ao alumnado segundo se explica máis adiante. 

CUALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

A nota da terceira avaliación obterase sumando a nota adxudicada ao alumnado despois da              
primeira tarefa realizada polo alumnado (co obxectivo de avaliar os contidos explicados            
durante o segundo trimestre presencialmente) descrita anteriormente máis a nota obtida           
por medio da rúbrica de avaliación das tarefas entregadas. 

Tendo en conta o anterior, o alumnado que estea en posesión dunha nota igual ou superior                
a 5 puntos despois da primeira tarefa ten o módulo aprobado con esa nota, pero no caso                 
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que entregue as tarefas propostas, sumaraselle o valor obtido na rúbrica, o que mellorará as               
súas cualificacións. 

O alumnado que no acadou os 5 puntos, avaliarase do mesmo xeito, pero terá que realizar                
as tarefas imperativamente para poder acadar o resultado de aprobado. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do módulo será a mesma nota obtida na terceira avaliación, xa que o modelo de                  
avaliación é continuo. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Non consta alumnado coa materia pendente. 
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3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (RECUPERACIÓN,        
REFORZO, REPASO E, NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

A proposta metodolóxica para o terceiro trimestre é a seguinte: 

O espazo principal de traballo será a aula virtual do CIFP A Xunqueira. 

En dita aula virtual, no curso Mecanizado básico habilítase un espazo (tema 1) Actividades de               
repaso onde iranse colocando as tarefas de repaso ou ampliación que o alumnado poderá              
realizar segundo as súas necesidades. 

As tarefas organízanse por semanas e sempre dispoñen dun prazo de realización suficiente;             
aínda no caso de superar dito prazo, cabería a posibilidade de ampliación. 

As tarefas poden ser de tres tipos: 

● Tarefas de estudo, nas que o alumnado terá que revisar os contidos            
relacionados coa tarefa dispoñibles na aula virtual e que poden ser ampliados            
ou explicados nas sesións de titoría a través de vídeo conferencia. 

● Tarefas de realización, nas que o alumnado terá que elaborar documentos           
ou participar en bases de datos dispostas na aula virtual. Estes documentos            
remítiranse a través da aula virtual ao profesor para a súa corrección. 

● Tarefas de control, nas que o alumnado terá que realizar probas para verificar             
o seu progreso no estudo da materia. 

Haberá comunicación constante co alumnado para a resolución de dúbidas ou para a             
ampliación de contidos e para a guía do proceso de estudo; para esta comunicación              
empregarase o correo electrónico, a mensaxería de moodle e a vídeo conferencia. 
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4 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO           
DE AVALIACIÓN CONTINUA E DO ALUMNADO DESCONECTADO 

 

Alumnado con perda do dereito de avaliación continua. 

O alunmnado con perda do dereito de avaliación continua terá que realizar o plan de               
recuperación seguinte: 

● Alumnado conectado: 
○ Realización e entrega das tarefas propostas ao grupo de referencia na           

aula virtual. 
○ Asistencia a titorías virtuais onde revisarase o proceso levado a cabo           

polo alumno e manterase informado ao alumnado sobre os progresos          
e as posibilidades de avaliación. 

○ Realización dunha proba (presencial ou na aula virtual) sobre os          
contidos xerais da materia tendo en conta os CA considerados          
imprescindibles neste documento (esta proba poderá ser anulada se o          
alumnado realizou todas as tarefas propostas na aula virtual e estas           
teñen a calidade suficiente) 

● Alumnado con perda do dereito de avaliación desconectado: 
○ Ao alumnado con perda do dereito de avaliación e que se atope            

desconectado do centro terá que realizar unha proba que podera ser           
presencial ou empregando a aula virtual (se a desconexión é por non            
ter infraestrutura a proba será presencial cando sexa posible). 

Alumnado desconectado do centro. 

O alumnado que se atope nesta situación terá que realizar unha proba de caracter              
teórico práctica por medio da cal se poidan avaliar os CA considerados            
imprescindibles; a realización da proba, lóxicamente realizarase cando as condicións          
en canto a situación sanitaria actual permita o acceso ás aulas do profesorado e do               
alumnado. 

No momento no que se saiba que existe a posibilidade de volta ás alulas tratarase de                
contactar co alumnado para realizar titorías preparatorias previas á realización da           
proba e para informarlle das datas e lugares de realización. 

No caso de que o alumnado afectado pola situación de desconexión tivera cualificada             
a materia ata o 13 de marzo cunha cualificación superior ao 5, a nota final do                
mñodulo sería a devandita nota e independentemente da realizazación da proba, e            
no caso de realizar a proba, a cualificación obtida podería servir para subir nota. 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 
10 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 



 
 
 

No caso de alumnado coa materia cualificada por embaixo de 5 puntos ata o dia 13                
de marzo, deberá realizar a proba para poder aprobar a materia. 
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5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

O presente documento porase a disposición do alumnado para o que publicarase na aula 
virtual nos cursos correspondentes e entregarase unha copia á Xefatura do departamento 
coa finalidade de que se lle dea publicidade dende a web do centro educativo. 

 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses , s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta as variacións dos seus
parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos.

CA1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro tempos.

CA1.4 Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos dos motores de dous tempos e de catro 
tempos (otto e diésel).
CA1.6 Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na desmontaxe e montaxe dos motores de dous e 
de catro tempos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA3.6 Aplicáronse procedementos establecidos na localización de avarías

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

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación. CA4.2 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do proceso de desmontaxe e montaxe.

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

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

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

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

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

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

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

CA5.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida
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CA5.7 Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así 
como as medidas e os equipamentos para os previr.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas da 
área de electromecánica dun taller.
CA6.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución das 
operacións da área de electromecánica.
CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos  materiais, as ferramentas, as máquinas e os
equipamentos de traballo empregados nos procesos de electromecánica do vehículo

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

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

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

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o grupo se integra como un grupo ordinario, pasando a deixar 
as prácticas en empresas a recuperar e reforzar conceptos por vía telemática. Os 
procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
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A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que
as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:
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Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais 
de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver a 
tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar recuperar
contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail.

Alumnado sen conectividade: Mentras non acha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
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Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage e Electude 
para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os mércores de 13 a 14 horas 
unha conexión a aplicación meet.fit.si para video conferencia como titoría tanto
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

UD 1 Sistemas de acendido por chispa  

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

CA1.2 - Identificáronse os elementos que constitúen os sistemas de acendemento e os seus 
parámetros característicos. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

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

 
CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na 
documentación. 

 CA2.8 - Determinouse o elemento ou elementos que cumpra substituír ou reparar 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e 
montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de acendemento e alimentación do 
motor otto. 

 
CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 

UD 2 Sistemas de alimentación de gasolina por carburador  

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

CA1.1 - Identificáronse as características dos combustibles utilizados nos motores de gasolina 
e de gas licuado de petróleo (GLP). 

 
CA1.3 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos 
motores de gasolina e de GLP. 

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

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a CA2.1 - Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 
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relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 
CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a 
establecida na documentación técnica. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 

 CA3.7 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida. 

UD 3 Sistemas de alimentación de gasolina por inxeccion electrónica  

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

CA1.4 - Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores de gasolina: 
presións, caudais, temperaturas, etc. 

 
CA1.5 - Identificáronse os sensores, os actuadores e as unidades de xestión que interveñen 
nos sistemas de inxección de gasolina e de GLP. 

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1 - Comprobouse se existen ruídos anómalos, tomas de aire ou perdas de combustible. 

 CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en 
servizo. 

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

 CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

RA5 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA5.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

UD 4 Sistemas de anticontaminación do vehículo otto  

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción 
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 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 
CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a 
establecida na documentación técnica. 

 
CA4.6 - Relacionáronse os procesos de combustión dos motores otto cos residuos 
contaminantes xerados. 

RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores 
otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do 
motor. 

CA4.7 - Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes: 
vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión. 

 
CA4.8 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape nos 
motores otto. 

UD 5 Sistemas de sobrealimentación otto  

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores otto, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.2 - Identificouse o elemento ou sistema que presente a disfunción. 

 
CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en 
servizo. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor de ciclo otto, para o que interpreta e 
aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

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

 
CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na 
documentación. 

 
CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 
CA3.3 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo a 
establecida na documentación técnica. 

RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores 
otto, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do motor 

CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 

 
CA4.1 - Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos 
motores otto. 

 CA4.4 - Diagnosticáronse posibles disfuncións no sistema de sobrealimentación. 

UD 6 Sistemas de anticontaminación do vehículo  
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RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.2 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 
CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na 
documentación. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles 
dificultades. 

 
CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do 
motor. 

CA4.6 - Relacionáronse os procesos de combustión dos motores térmicos cos residuos 
contaminantes xerados. 

 
CA4.7 - Relacionáronse as fontes de contaminación do motor cos elementos contaminantes 
(vapores de combustible, vapores de aceite e residuos de combustión). 

 
CA4.8 - Realizáronse os axustes necesarios no proceso de diagnose de gases de escape nos 
motores diésel. 

UD 7 Sistemas de sobrealimentación  

RA1 -  Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos 
que os constitúen. 

CA1.4 - Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel 
(presións, caudais, temperaturas, etc.). 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en 
servizo. 

 
CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na 
documentación. 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.5 - Realizáronse os axustes de parámetros estipulados na documentación técnica. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

RA4 -  Mantén os sistemas de sobrealimentación e anticontaminación dos motores CA4.1 - Interpretáronse as características dos sistemas de sobrealimentación utilizados nos 
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diésel, para o que interpreta os valores obtidos nas probas de funcionamento do 
motor. 

motores diésel. 

 
CA4.2 - Identificáronse os elementos que compoñen o sistema de sobrealimentación do 
motor diésel. 

UD 8 Sistemas de alimentación diesel con regulación mecánica  

RA1 -  Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos 
que os constitúen. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de alimentación dos 
motores diésel. 

 CA1.3 - Describiuse o funcionamento dos sistemas de alimentación diésel. 

 
CA1.4 - Definíronse os parámetros dos sistemas de alimentación dos motores diésel 
(presións, caudais, temperaturas, etc.). 

 
CA1.6 - Interpretáronse as características dos sistemas de arranque en frío dos motores 
diésel. 

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.2 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 CA2.11 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e 
montaxe dos elementos que constitúen os sistemas de alimentación dos motores diésel. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

UD 9 Sistemas de alimentación diesel con regulación electrónica  

RA1 -  Caracteriza o funcionamento de sistemas auxiliares nos motores diésel, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros e a funcionalidade dos elementos 
que os constitúen. 

CA1.5 - Definíronse os parámetros de funcionamento dos sensores, os actuadores e as 
unidades de control do sistema de inxección diésel. 

RA2 -  Localiza avarías nos sistemas auxiliares dos motores diésel, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.2 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 

 CA2.3 - Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 

 
CA2.4 - Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a súa posta en 
servizo. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA2.7 - Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados na 
documentación. 
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 CA2.8 - Determinouse o elemento ou os elementos que cumpra substituír ou reparar 

 CA2.9 - Identificáronse as causas da avaría. 

RA3 -  Mantén os sistemas auxiliares do motor diésel, para o que interpreta e aplica 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. 

CA2.10 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles 
dificultades. 

 
CA3.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe. 

 CA3.4 - Verificouse o estado dos compoñentes. 

RA5 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizaronse os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Nesta 3ª avaliación, o grupo recuperará e reforzará conceptos por vía telemática.  
 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 puntos en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar o aprobado do 
módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación. 
 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación:  Uso de actividades ou probas escritas para avaliar as 
tarefas que recuperen aspectos teórico-prácticos. Puntuación de 0 a 10. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituídas as notas das tarefas recuperadas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non hai 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada parte ou actividade suspensa proponse unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller así como 
de cuestións mais teóricas. Cada alumno deberá realizar as tarefas das partes 
suspensas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, enviarase vía correo electrónico unha tarefa de recuperación. Por cada 
tarefa se lle indicará / adxuntará posibles materiais de consulta así como o tempo que 
teñen para devolver a tarefa realizada a ordenador ou bolígrafo e escaneada ou 
fotografada. Tamén se poden recuperar  contidos mediante unha proba teórica vía 
correo electrónico. Para evitar diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as 
preguntas ou traballos a realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, 
respostar nunha folla con bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou 
fotografar esta folla e enviala por e-mail. 
 
Alumnado sen conectividade: Mentres non haxa posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presenza no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. 

Materiais e recursos 

O alumnado ten á súa disposición os libros de texto, apuntes do curso así como 
algúns materiais aportados polo profesor. Asemade pode acceder a información da 
rede para a visualización de vídeos de supostos prácticos e consulta de aspectos 
teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  O alumnado está diariamente en comunicación por medio de correo 
electrónico onde se lle resolven dúbidas, corrección de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. A maiores, ten á súa disposición os 
mércores de 16 a 17 horas a titoría mediante correo ou a aplicación hangouts 
para chat ou video conferencia en tempo real. 
No caso que un alumno ou familiar non poida conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses , s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos conxuntos que compoñen a rede multiplexada 
do vehículo, e describe o seu funcionamento.

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

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

CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas.

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

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

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

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

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

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.

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. 

UD formativa 2

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.

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

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

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

CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

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

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

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

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

RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos
establecidos e as especificacións técnicas.
RA4 - Monta novas instalacións e realiza modificacións nas existentes, para o que selecciona os procedementos, os 
materiais, os compoñentes e os elementos necesarios.

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

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.

UD formativa 3

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.

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

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

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

CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento.

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

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

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

RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o que interpreta e aplica os procedementos
establecidos e as especificacións técnicas.

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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas das partes superadas: Servirán para subir nota, a cualificación final 
aumentará en 0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se 
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media ponderada das dúas primeiras avaliacións, tendo 
en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  
Emprego da plataforma educativa ELECTUDE permitirá ao alumnado consultar os 
contidos do módulo e realizar cuestionarios auto avaliables de verificación 
inmediata.
Na aula virtual realizaránse probas ou tarefas sobre contidos específicos non 
contemplados na plataforma mencionada anteriormente.
Tarefas de reforzo: O alumnado que teña superada unha unidade didáctica pode 
realizar as tarefas para subir a nota.
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Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media ponderada das notas da primeira e 
segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Os CA's eminentemente prácticos so poderán ser avaliados no caso da reincorporación
ao centro educativo.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou a 
resolución das cuestións asignadas a cada parte na plataforma educativa ELECTUDE.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
O alumnado disporá dun programa de traballo no que se indican os días asignados a 
cada unha das unidades didácticas de tal xeito que se poida tratar específicamente esa
unidade nun período concreto. As tarefas asignadas en na plataforma ELECTUDE  
permiten a realización en calquer momento permitindo así ao alumnado a programar 
mellor o seu tempo e recursos.
Semanalmente faise o seguimento das actividades realizadas e a aclaración de 
dúbidas e consultas relacionadas co módulo
No caso de precisar recuperar contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía 
aula virtual coa adaptación necesaria para evitar diferenzas entre o alumnado 
conectado ou a resulución de cuestións da plataforma ELECTUDE .

Alumnado sen conectividade: 
Mentras non exista a posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha 
proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer 
asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible 
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presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de 
avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os apuntes, vídeos boletíns etc. do curso na aula 
virtual, asemade pode acceder á información da plataforma Electude para a 
visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos 
teóricos. O medio de comunicación é video conferencia, o correo electrónico, ABALAR,
aula virtual e excepcionalmente o teléfono,

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os martes, xoves e venres de 
13:00 a 14:00 horas unha conexión a aplicación webex para video conferencia
como titoría tanto para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
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. 

CA1.1.1 - Realizáronse os diagramas termodinámicos dos ciclos teóricos e prácticos de motores Otto. 

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.

 CA1.5 - Explicouse o funcionamento dos elementos dos motores. 

CA1.9 - Explicáronse as verificacións para realizar nos elementos do motor. 

CA1.10 - Describíronse as curvas características do motor térmico obtidas no banco de probas.

CA1.11 - Explicáronse os parámetros que cumpra axustar nos motores e o xeito de realizar os axustes. 

CA1.13 - Explicáronse os sistemas de engraxamento e refrixeración. 

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. 

CA2.4 - Desmontouse o motor seguindo as especificacións técnicas 

CA2.6 - Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do motor, e comprobouse a súa operatividade segundo 
especificacións técnicas. 

CA2.7 - Verificáronse dimensionalmente e funcionalmente os elementos do sistema de engraxamento e refrixeración do motor. 

CA2.9 - Montouse o motor seguindo as especificacións técnicas. 

CA2.11 - Realizáronse os calamentos e as postas a punto do motor segundo especificacións técnicas (calamento de distribución, 
axuste de empurradores de válvulas, etc.). 

CA2.13.2 - Usáronse tódolos EPIs necesarios en cada operación. 

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. 

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.  CA3.9 - Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

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. 

RA4- Determina os procedementos de reparación e mantemento mediante a análise das causas e dos 
efectos das avarías achadas. CA4.3 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

CA4.4 - Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

CA4.6 - Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

CA4.8 - Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

CA4.11 - Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental 
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nas operacións realizadas. 
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. 

CA5.1-Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento. 

CA5.2-Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

CA5.3-Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista 
polo fabricante. 

CA5.4-Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

CA5.5-Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

CA5.6-Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

CA5.11-Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

UD formativa 2
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. 

CA1.2-Identificáronse no vehículo os compoñentes dos sistemas de acendido. 

CA1.3-Describíronse as funcións dos compoñentes dos sistemas. 

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. 
CA1.11-Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

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. 

CA2.6-Realizouse a medida de parámetros nos puntos definidos polas especificacións. 

CA2.7-Comparáronse os parámetros subministrados polos equipamentos de medida e control cos dados en especificacións 
técnicas. 

CA2.8-Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

CA2.10-Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a limpeza establecidas. 

CA2.11-Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

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. 

CA3.1-Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

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. 

CA3.3-Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

CA3.4-Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

CA3.11-Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

RA4- Realiza operacións de reparación e mantemento de avarías dos sistemas de acendido dos motores de ciclo Otto, CA4.1-Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento. 
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para o que interpreta técnicas de mantemento definidas. 

CA4.2-Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

CA4.6-Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

CA4.7-Realizouse o borrado das avarías memorizadas nas unidades de xestión electrónica. 

CA4.8-Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan 
outros erros. 
CA4.11-Aplicáronse as normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 

UD formativa 3
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. 

CA1.1-Interpretouse a documentación técnica tendo en conta a relación entre os elementos e o seu emprazamento no vehículo. 

CA1.5-Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros. 

CA1.8-Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións. 

CA1.9-Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das normas 
anticontaminación. 
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. 

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. 

CA2.8-Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

CA2.9-Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

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. 

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. 

CA3.1-Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

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. 

CA3.3-Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

CA3.4-Determinouse a causa da avaría mediante a identificación das interaccións que se poidan presentar entre sistemas. 

CA3.5-Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

CA3.7-Xustificouse a alternativa elixida. 

CA3.8-Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

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. 

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. 

CA4.1-Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento. 
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CA4.2-Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

CA4.3-Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista 
polo fabricante. 

CA4.4-Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

CA4.5-Restituíronse os valores dos parámetros aos indicados nas especificacións técnicas. 

CA4.8-Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan 
outros erros. 
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. 

UD formativa 4
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. 

CA1.5-Describiuse o funcionamento dos sistemas auxiliares do motor e relacionáronse os seus parámetros. 

CA1.6-Describíronse os sistemas de sobrealimentación e as variantes de pilotaxe de presións. 

CA1.8-Describíronse os factores contaminantes nos vehículos e os seus sistemas de corrección, en función das normas 
anticontaminación. 
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. 

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. 

CA2.1-Identificouse o sistema para diagnosticar e a súa posible relación con outros sistemas. 

CA2.8-Verificouse que non existan perdas de fluídos nin ruídos anómalos. 

CA2.9-Identificouse e localizouse a avaría do sistema. 

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. 

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. 

CA3.1-Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

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. 

CA3.3-Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada con especificacións técnicas. 

CA3.5-Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións. 

CA3.7-Xustificouse a alternativa elixida. 

CA3.8-Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

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. 

RA4- Realiza operacións de reparación e mantemento dos sistemas de alimentación e anticontaminación dos motores 
diésel, para o que interpreta técnicas de mantemento definidas. 

CA4.1-Interpretouse a documentación técnica e relacionáronse os parámetros co sistema obxecto de mantemento. 
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CA4.2-Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas que se vaian utilizar. 

CA4.3-Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo especificacións técnicas, para obter a calidade prevista 
polo fabricante. 

CA4.4-Reparáronse elementos ou conxuntos susceptibles de reparación. 

CA4.6-Verificouse, logo das operacións realizadas, que se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema. 

CA4.8-Comprobouse que as unidades de mando e control electrónico cumpran especificacións de fábrica e que non reflictan 
outros erros. 
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. 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas. 
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Consistirán na solución por escrito de cuestións teórico-
prácticas. Estas tarefas valoraranse 0 a 10 puntos 
Tarefas de ampliación: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.
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Cualificación final

   A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda    
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas.

  Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para as partes práctica suspensas se propoñen unha tarefas de recuperación 
orientadas á práctica similares ao visto no taller  dentro do posible.

Por as partes teóricas suspensas, se deberán resolver cuestionarios e preguntas de 
desenrolar.

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos-prácticos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten 
os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:

As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico con fecha de entrega 
para xuño.

As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico.

Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa, así como a maneira de 
entregala. 

Alumnado sen conectividade: 

Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha proba 
teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer asistencia 
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presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da proba, 
para que se publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage.

Os alumnos están dados de alta na plataforma Electude para a visualización de vídeos 
e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos e realización de 
cuestionarios que poderán proporse como tarefas. 

Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos onde se 
lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de 
contidos, corrección de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os Luns de 20 a 21 horas unha conexión a aplicación
webex para video conferencia como titoría tanto para alumnado como para as 
familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante 
comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
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. 

CA1.1-Explicáronse os fundamentos e as leis máis salientables da electricidade e do magnetismo. 

CA1.3-Interpretouse o funcionamento dos compoñentes eléctricos e electrónicos aplicados no automóbil. 

CA1.4-Debuxáronse os circuítos aplicando a normativa e a simboloxía especificada. 

CA1.8-Medíronse e avaliáronse os parámetros eléctricos nos circuítos. 

RA2 -  Interpreta a operatividade dos sistemas multiplexados tendo en conta a relación entre a súa función e os 
procesos de mantemento.

CA2.1-Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

CA2.2 - Describiuse e explicouse o funcionamento das arquitecturas multiplexadas e dos medios físicos de transmisión de datos.

CA2.4 - Describíronse os protocolos de comunicación das redes multiplexadas.

CA2.5 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar.

CA2.6 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

CA2.8 - Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

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. 

CA3.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen. 

CA3.2 - Identificáronse os conxuntos ou os elementos que haxa que comprobar en cada circuíto analizado. 

CA3.3 - Seleccionouse a documentación técnica relacionada cos procesos para o diagnóstico da avaría. 

CA3.6 - Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas. 

CA3.7 - Medíronse os valores dos parámetros que había que examinar e comparáronse coas especificacións. 

CA3.8 - Consultáronse as unidades de autodiagnose e comparouse a información subministrada coas especificacións técnicas. 

CA3.9 - Identificouse e localizouse a avaría. 

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

RA4- Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas. 
CA4.9-Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

RA5- Realiza operacións de reparación e mantemento na rede multiplexada, para o que interpreta procedementos de 
mantemento definidos. 

CA5.1-Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de 
mantemento. 

UD formativa 2
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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. 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

CA1.2 - Describiuse a constitución dos sistemas de carga e arranque. 

CA1.3 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de carga e arranque. 

CA1.4 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles. 

CA1.5 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos. 

CA1.6 - Explicáronse os parámetros dos sistemas de carga e arranque que haxa que axustar. 

CA1.7 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos de carga e arranque. 

CA1.8 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos de carga e arranque, así como os equipamentos 
necesarios. 

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. 

CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen. 

CA2.7 - Medíronse os valores dos parámetros que cumpría examinar e comparáronse coas especificacións da documentación 
técnica. 

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. 

CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

UD formativa 3
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. 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes do vehículo. 

CA1.2 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos. 

CA1.3 - Describiuse a constitución de cada sistema. 

CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos diferentes circuítos eléctricos. 
. 
CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos, e explicouse a relación entre eles. 

CA1.6 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos dos sistemas, así como os equipamentos necesarios. 

CA1.8 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos dos sistemas

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 

CA2.12 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas. 
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RA3- Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas. CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión.

RA4- Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e 
acústicos, para o que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

CA4.13 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas.

UD formativa 4
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. 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de seguridade e confortabilidade. 

CA1.3 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos de seguridade e de confortabilidade, pechamento centralizado, 
alarma, equipamentos de son e de comunicación, etc. 

CA1.5 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos e electrónicos. 

CA1.6 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar. 

CA1.7 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos. 

CA1.8 - Describíronse os ensaios e as probas para realizar nos circuítos, así como os equipamentos necesarios. 

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 

CA2.1 - Realizouse un estudo sistemático das anomalías formuladas e identificouse o sistema de onde proveñen. 

CA2.8 - Identificouse e localizouse a avaría. 

RA3- Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas nos 
sistemas de seguridade e confortabilidade. 

CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

CA3.2 - Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados na documentación técnica, para 
determinar os elementos que cumpra reparar ou substituír. 

CA3.8 - Determináronse os equipamentos e as ferramentas que haxa que utilizar segundo o procedemento elixido. 

CA3.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección 

ambiental nas operacións realizadas. 
RA4- Realiza operacións de reparación e mantemento no sistema eléctrico de seguridade e confortabilidade de 
vehículos, para o que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento. 

CA4.2 - Seleccionáronse e preparáronse os equipamentos e as ferramentas para utilizar. 

UD formativa 5
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. 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse a simboloxía cos compoñentes no vehículo. 

CA1.2 - Describiuse a constitución de cada sistema de calefacción e climatización 

CA1.3 - Explicouse o funcionamento do circuíto de fluído dos sistemas. 
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CA1.4 - Explicouse o funcionamento dos circuítos eléctricos dos sistemas. 

CA1.5 - Describiuse o funcionamento dos compoñentes dos circuítos e explicouse a relación entre eles. 

CA1.7 - Explicáronse os parámetros dos sistemas que haxa que axustar. 

CA1.8 - Describíronse as operacións de mantemento dos circuítos.

RA2- Diagnostica avarías nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, para o que interpreta as 
indicacións ou os valores dos parámetros de funcionamento. 

CA2.6 - Conectouse o equipamento de diagnose seguindo as especificacións técnicas. 
  
CA2.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas.

RA3- Determina os procedementos de reparación mediante a análise das causas e os efectos das avarías achadas. 
CA3.1 - Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 
 
CA3.11 - Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de seguridade persoal e protección ambiental nas 
operacións realizadas.

RA4- Realiza operacións de reparación e mantemento nos sistemas de calefacción, aire acondicionado e climatización, 
para o que interpreta procedementos de mantemento definidos. 

CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica mediante a relación entre os parámetros e o sistema obxecto de mantemento. 

CA4.7 - Utilizouse recuperadores de fluídos do sistema de aire acondicionado segundo a normativa

RA5- Planifica modificacións e reformas salientables na área de electromecánica, tendo en conta a relación entre a 
normativa e as especificacións da reforma formulada. 

CA5.1 - Interpretouse a normativa de aplicación á reforma salientable ou á instalación do novo equipamento. 
 
CA5.3 - Realizáronse os esbozos e os esquemas referentes á reforma ou á instalación do novo equipamento. 

CA5.4 - Calculouse o balance enerxético da reforma ou da nova instalación e determinouse se é soportable polo vehículo. 

CA5.8 - Detallouse a documentación necesaria e elaborouse a que corresponda.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas. 
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Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Consistirán na solución por escrito de cuestións teórico-
prácticas. Estas tarefas valoraranse 0 a 10 puntos 
Tarefas de ampliación: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final

   A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda    
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas.

  Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para as partes práctica suspensas se propoñen unha tarefas de recuperación 
orientadas a práctica similares ao visto no taller  dentro do posible.

Por as parte teóricas suspensas, se deberán resolver cuestionarios e preguntas de 
desenrolar.

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos-prácticos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten 
os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:

As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico con fecha de entrega 
para xuño.

As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico.

Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa, así como a maneira de 
entregala. 

Alumnado sen conectividade: 

Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha proba 
teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer asistencia 
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presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da proba, 
para que se publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage.

Os alumnos están dados de alta na plataforma Electude para a visualización de vídeos 
e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos e realización de 
cuestionarios que poderán proporse como tarefas. 

Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos onde se 
lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de 
contidos, corrección de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os Luns de 20 a 21 horas unha conexión a aplicación
webex para video conferencia como titoría tanto para alumnado como para as 
familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante 
comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1- Elabora plans para a implantación física do taller. Controla os aspectos legais da implantación dun taller definindo 
os requisitos de licenza e iniciación da actividade. 

CA1.1-Describiuse a definición de taller en función da súa especialidade, a categoría e o tipo de taller. 

CA1.4-Planificáronse os espazos e as dimensións necesarias para a implantación física das áreas nas instalacións. 

CA1.5-Calculáronse as dimensións e os espazos necesarios para implantación do taller. 

CA1.8-Definiuse o equipamento, a maquinaria e a dotación mínima do taller. 

CA1.9-Definíronse os requisitos para a legalización das instalacións e da actividade. 

CA1.10-Tivéronse en conta as normas básicas de seguridade que deben cumprir as instalacións. 

CA1.11-Definiuse a lexislación ambiental relativa á implantación de talleres. 

CA1.13-Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

RA2- Xestiona o tratamento dos residuos xerados nas operacións de mantemento e reparación de vehículos, para o que
identifica os axentes contaminantes e describe os seus efectos sobre o medio. 

CA2.1-Describiuse a normativa que regula a xestión de residuos nos talleres de mantemento de vehículos e os trámites 
administrativos aplicables. 

CA2.2-Identificáronse os residuos xerados nun taller de mantemento de vehículos, e determinouse o seu perigo. 

CA2.6-Describíronse os sistemas de tratamento e control dos residuos no ámbito do taller. 

CA2.7-Describíronse as instalacións e os equipamentos necesarios para a xestión dos residuos no taller. 

CA2.9-Analizáronse os riscos laborais específicos da actividade. 

CA2.10-Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

UD formativa 2 CA1.1-Definíronse as necesidades de persoal en función do parque de vehículos e a previsión periódica de necesidades. 

RA1- Elabora plans para obter unha estrutura organizativa do taller CA1.4 -Establecéronse as funcións básicas de cada posto de traballo e distribuíuse en función da estrutura da empresa. 

CA1.5-Definíronse os postos de persoal produtivo e improdutivo, segundo as súas funcións. 

CA1.6-Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

RA2- Elabora informes, orzamentos e outros documentos mediante programas informáticos, e analiza os resultados. 
CA2.2-Formalizáronse as follas de traballo cos medios informáticos necesarios, onde se determine a data de recepción e de 
entrega do vehículo en función da carga de traballo e da capacidade do taller. 
CA2.3-Realizouse cos medios informáticos necesarios o informe da situación do vehículo, onde se inclúan conceptos como as 
causas da avaría, a súa gravidade, os custos, novas avarías detectadas ao realizar a reparación, etc. 

CA2.5-Confeccionáronse orzamentos mediante o manexo de programas informáticos. 

RA3- Elabora plans de mantemento de vehículos, para o que analiza as variables que interveñen, tendo en conta 
métodos e tempos. 

CA3.1-Explicáronse as técnicas de análise de tempos: cronometraxes, tempos predeterminados, etc. 
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CA3.2-Explicáronse os obxectivos para conseguir mediante unha visión global dos procedementos. 

CA3.4-Analizáronse os tempos improdutivos dun proceso, tendo en conta a información dispoñible, as normas de seguridade e a 
fatiga do persoal. 

RA4- Elabora plans de distribución do traballo, tendo en conta a relación entre as cargas de traballo e a operatividade 
das instalacións e dos equipamentos. 

CA4.1-Describíronse as clases de mantemento (preditivo, correctivo e preventivo) e definíronse as súas características. 

CA4.2-Definiuse o concepto de carga de traballo e explicáronse os seus tipos e os seus documentos. 

CA4.3-Definíronse os conceptos de comercialización de tempos, fidelidade, produtividade, eficacia e rendibilidade do taller. 

CA4.9-Realizouse a análise da rendibilidade das horas do taller. 

CA4.10-Realizouse un gráfico de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos e instalacións, tendo en conta 
periodicidade, os custos e a oportunidade. 

CA4.11-Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas. 

RA5- Elabora plans de mantemento para grandes flotas, logo de analizar as súas necesidades e os seus requisitos. CA5.5-Definiuse o plan de mantemento, tendo en conta os obxectivos marcados e a capacidade produtiva do taller. 

CA5.6-Determináronse as instalacións, os equipamentos e recursos humanos óptimos para lograr o mantemento máis eficaz da 
flota. 

RA6- Elabora plans de calidade para o funcionamento dun taller tendo en conta a relación entre a normativa establecida
e a eficacia da xestión, e o grao de satisfacción do servizo e o impacto ambiental. 

CA6.1-Describíronse as normas para certificación de calidade e xestión ambiental nos talleres de mantemento de vehículos 

CA6.2-Describíronse os procesos de certificación, auditoría e postauditoría. 

UD formativa 3 CA1.2-Explicáronse as técnicas para determinar as existencias óptimas do almacén. 

RA1- Organiza o funcionamento dunha sección de recambios para establecer a súa distribución física e o control de 
existencias, para o que analiza modelos de xestión. 

CA1.3-Xerouse con medios informáticos unha base de datos de provedores, que se aplicou para programar pedidos e para revisar
a recepción de mercadorías. 
CA1.4-Xerouse con medios informáticos unha base de datos de existencias de almacén, que se aplicou para determinar o punto 
de pedido e a valoración de existencias. 

CA1.5-Explicáronse as xestións administrativas que hai que realizar na xestión dunha sección de recambios. 

CA1.9-Explicáronse as normas de seguridade para aplicar nun almacén de repostos de vehículos. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas. 
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Consistirán na solución por escrito de cuestións teórico-
prácticas. Estas tarefas valoraranse 0 a 10 puntos 
Tarefas de ampliación: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final

   A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda    
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas.

  Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación
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Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para as partes práctica suspensas se propoñen unha tarefas de recuperación 
orientadas a práctica.

Por as parte teóricas suspensas, se deberán resolver cuestionarios e preguntas de 
desenrolar.

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos-prácticos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten 
os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:

As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico con fecha de entrega 
para xuño.

As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico.

Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa, así como a maneira de 
entregala. 

Alumnado sen conectividade: 

Mentres non hacha posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha proba 
teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer asistencia 
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presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da proba, 
para que se publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage.

Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos onde se 
lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de 
contidos, corrección de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os Luns de 20 a 21 horas unha conexión a aplicación
webex para video conferencia como titoría tanto para alumnado como para as 
familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante 
comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Debuxa esbozos de pezas e interpreta a simboloxía específica, aplicando os convencionalismos de 
representación correspondentes

CA1.1 Representáronse a man alzada vistas de pezas

CA1.2.1 Describíronse as perspectivas e as técnicas de representación de pezas empregandoas

CA1.2.2 Debuxáronse as pezas sinxelas representadas por medio de vistas en perspectiva cabaleira e isométrica

CA1.4.2 Acotáronse os debuxos de pezas representados

CA1.6.1 Colocáronse no plano as vistas e perspectivas segundo as normas de representación

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.

CA2.1.1 Identificouse o calibre e describironse as súas características principais (apreciación en función do nonio, capacidade de 
medida e precisión) empregando o SMD
CA2.1.3 Identificouse o palmer e describíronse as súas características principais (apreciación, capacidade de medida, cabeza 
micrométrica, precisión, etc.) e realizouse o axuste inicial do mesmo.

CA2.1.5 Identificouse o comparador e o alexómetro e realizouse o calado inicial

CA2.2.1 Describiuse o funcionamento do calibre en relación coas medidas que haxa que efectuar

CA2.2.2 Describiuse o funcionamento do micrómetro en relación coas medidas que haxa que efectuar.

CA2.2.4 Describiuse o funcionamento do reloxio comparador e o alexómetro en relación coas medidas que haxa que efectuar

CA2.3.1 Describiuse o sistema métrico de medición e interpretáronse os conceptos de nonius e de apreciación

CA2.4.2 Interpretouse o plano e identificouse o traballo de trazado a realizar

CA2.5.1 Describiuse o sistema métrico decimal e calculáronse os múltiplos e submultiplos empregados.

CA2.6.1 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co calibre empregando o SMD e coa precisión esixida.

CA2.6.3 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co palmer empregando o SMD e coa precisión esixida.

CA2.6.4 Realizouse a comparación de magnitudes co reloxio comparador e o alexómetro

CA2.7.1 Describíronse as ténicas e ferramentas de trazado.

CA2.8.1 Executouse o trazado plano adecuadamente utilizando os útiles e equipos de protección do taller peza.

CA2.8.2 Executouse o trazado ao aire adecuadamente respectando as normas de uso e funcionamento do taller e coa orde e 
limpeza axeitada a realización da peza.

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

.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

CA3.1.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
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CA3.1.4 Describiuse a corrosión, as súas consecuencias e as medidas de prevención empregadas

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.

CA3.6 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.).

RA4 - Rosca pezas exteriormente e interiormente, para o que executa os cálculos e as operacións necesarias CA4.1 Describiuse o proceso de tradeadura e os parámetros que cumpra axustar nas máquinas segundo o material que se tradee.

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

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

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.

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

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

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

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

CA5.5 Seleccionáronse os medios de soldaxe segundo a soldadura que se vaia efectuar

CA5.9 Conseguíronse as características prescritas nas soldaduras executadas

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

CA6.9 Utilizáronse os EPI axeitados as tarefas que se realizan
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o grupo se integra como un grupo ordinario, pasando a deixar 
as prácticas en empresas a recuperar e reforzar conceptos por vía telemática. Os 
procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que
as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
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criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais 
de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver a 
tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar recuperar
contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail.

Alumnado sen conectividade: Mentras non acha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
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Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage e Electude 
para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os mércores de 13 a 14 horas 
unha conexión a aplicación meet.fit.si para video conferencia como titoría tanto
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade 

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e  o aumento no benestar dos 
individuos 
CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a  responsabilidade e a colaboración como 
requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. 
CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como  dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social.  
CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector profesional asociado ao título. 
CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.  
CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade. 
CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito do sector que se 
corresponden cos estudos cursados que ha servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 
CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha 
pequena empresa. 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos 
humanos e dos valores culturais e éticos. 

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a  organización do proceso produtivo e 
dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de márketing. 
CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial  
CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade 
nos principios de actuación das empresas 
CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural. 
 CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións 
públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.  
CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa en función da súa 
posible localización. 
CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia 
empresarial. 
CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa do sector  e describíronse os principais custos sociais en 
que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 
CA2.8 Identificáronse, en empresas do sector, prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 
CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais 
CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación 
cos obxectivos empresariais. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa do sector  e delimitáronse as 
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais 
asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en 
relación coa súa idea de negocio.  
CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica 
elixida.  
CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.  
CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en 
función da súa forma xurídica. 
CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de  pór en marcha unha pequena ou 
mediana empresa.  
CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de  empresas do sector  tendo en conta a 
súa localización. 
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas 
e as subvencións 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 
CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da 
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa 
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial. 
CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena 
e dunha mediana empresa relacionadas co sector, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal. 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Na 1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos da programación didáctica a través das probas 
teóricas correspondentes e actividades, debates ou exercicios prácticos realizados, así como o plan 
de empresa. 

 
Por cada avaliación suspensa, deberase realizar unha proba teórica de forma telemática e un plan de 
empresa seguindo a plantilla enviada pola profesora a través do Google Drive. Valoraranse proxectos  
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do plan de empresa  variará en función do 
contido deste, e non poderá ser inferior a 4 puntos. 

 

Instrumentos:  
Probas de coñecemento, mediante probas obxectivas, teóricas e prácticas. 
Traballos e realizacións (investigacións, supostos prácticos, exposicións orais) 
Proxecto empresarial 
  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A nota final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.  
Os criterios de cualificación aplicados se basearán nos seguintes criterios: EXAMES/PROBAS 
TEÓRICAS ESCRITAS que terán un peso na nota do 60% e no que se deberá obter unha 
puntuación mínima de 4 puntos sobre 10, ACTIVIDADES/EXERCICIOS PRÁCTICOS cun peso na 
nota do 10%, e o PROXECTO EMPRESARIAL que terá un peso na nota do 30%. 
 

  O alumnado con alguna avaliación suspensa, ten que facer unha proba de recuperación da parte 
pendente, así coma, entregar o plan de empresa. A cualificacións da proba de recuperación terá un 
peso na nota do 80%, e a do Plan de empresa terá un peso do 20%.. 

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

(FP Básica) 

  

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación de inicio de curso. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
Para os alumnos de 2º co módulo pendente realizaráse unha proba teórico-práctica que terán unha 
ponderación na nota final de cada avaliación dun 80%. Será necesario obter unha nota media de 4 
puntos para ter en conta o outro criterio de cualificación.  
Así mesmo, terán que presentar o Proxecto Empresarial, que terá un peso na nota final de cada 
avaliación dun 20%.  
A estrutura da proba será a seguinte: Preguntas tipo test, Preguntas curtas, e Supostos prácticos 
sinxelos. 
No caso de perda da avaliación continua se aplicará o unha proba escrita cunha ponderación do 
80% e a presentación do plan de empresa cun peso na nota do 20%.. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita que se realizará telemáticamente no caso de que se manteña a suspensión das 
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clases presenciais.  
Esta proba  incluirá contidos traballados tanto nos temas como nas tarefas das correspondentes 
avaliacións. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  
Actividades de reforzo para alumnos pendentes: 
Resolución de casos prácticos e cuestionarios relacionados cos contidos do módulo. 
Proba baseada en supostos de aplicación teórica-práctica e preguntas tipo test 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Orientouse a ensinanza do módulo cara unhas aprendizaxes que relacionen os contidos 
teóricos coa práctica, proporcionando os recursos necesarios e planificando as situacións 
para que puidesen  levarse a cabo ditas aprendizaxes.  
A maioría das tarefas que tivo que facer o alumnado ata o 13 de marzo, se fixeron na clase 
para compartir dúbidas cos compañeiros e profesora,  e para facilitar o acceso aos 
recursos necesarios a todo o alumnado. Así mesmo, adicouse algunha clase á guía do 
alumnado na realización do Plan de Empresa. 
A partir do 13 de marzo con motivo da suspensión das clases presenciais, decidiuse subir  
tarefas de reforzo a realizar polo alumnado co módulo suspenso na plataforma Google 
Drive, resolver dúbidas por correo electrónico e titoría co alumnado, así coma, entregar  
material de apoio (apuntamentos de clase, presentacións ppt, videos explicativos, plantilla 
para realizar o plan de empresa…) 
 

 

Materiais e recursos 
Apuntamentos, presentacións en powerpoint, videos explicativos sobre contidos dos temas, 
exemplos de plans de empresa, plantillas, etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
Unidade formativa 1.Redes de comunicación multiplexadas  

RA1 - Recoñece a funcionalidade e a constitución dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen a rede multiplexada do vehículo, e describe o seu 
funcionamento.       

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

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

CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

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

CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

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

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

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

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

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

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

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 - Realiza o mantemento e repara as redes de comunicación de datos, para 
o que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as especificacións.                          

 

CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos 
necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
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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. 

  

 

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

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

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

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

 

Unidade formativa 2.-Sistemas eléctricos e electrónicos auxiliares de 
carrozaría 

 

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.                 

 

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

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

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

CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

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

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

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

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

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

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. 

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

RA3 - Realiza o mantemento e repara os sistemas eléctricos auxiliares, para o CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos 
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que interpreta e aplica os procedementos establecidos e as especificacións 
técnicas.                  

necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, montaxe e regulación. 

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

 

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

 

CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa 
relacionadas coa modificación ou a nova instalación. 

CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e 
determináronse as seccións de condutores e os medios de protección. 

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

CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a 
ausencia de ruídos e deterioracións. 

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

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.                

 

 

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

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

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

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Nesta 3ª avaliación, o alumno suspenso recupera e reforza conceptos por vía 
telemática. Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de recuperación e repaso: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica e proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso e poderá acceder a proba escrita telemática. (opcional). 

A cualificación final será a media, tendo en conta que as cualificacións das 
tarefas de recuperación substituirán as cualificacións suspensas 50% nota das 
actividades de recuperación e 50 % proba telemática. (opcional). 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación : Uso de lista de cotexo para cada actividade de 
recuperación, con puntuación de 0 a 10, para avaliar as tarefas e actividades que 
recuperen aspectos prácticos e aspectos teóricos. Puntuación de 0 a 10 da nota 
obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (con proba escrita, opcional). 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas das actividades de 
recuperación e da proba telemática, unha vez substituidas as notas das tarefas 
recuperadas e aplicando os criterios de 50% actividades e 50% de proba 
telemática. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos teórico- prácticos similares 
ao visto no taller e unha proba de tipo telemático. O alumno deberá realizar as 
tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas, os CA's eminentemente 
prácticos quedarán sen poder ser avaliados. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico, drive e se avisa por telegram 
unha tarefa de recuperación. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de 
consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver 
a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar 
recuperar esos contidos teórico-prácticos se realizará unha proba teórica vía 
correo electrónico/ drive. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou 
fotografar esta folla e enviala por e-mail. 
 

Alumnado sen conectividade: non hai. 
 

Materiais e recursos 

O alumno ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade 
pode acceder a información usase Telegram, Drive do grupo clase/ gmail, para a 
visualización de tódola información e explicacións de supostos prácticos e 
consulta de aspectos teóricos . Os  medios de comunicación son o correo 
electrónico, comunicacións en Drive, e telegram , o alumnos/as ten clase por 
telegram cada semana, os martes de 15:00 a 18:00 h, e cando o precisa Enlace a 
drive da clase:  
https://drive.google.com/drive/folders/15Xeik704iINm4yt8A5vG2F8m7Xp9C3S_ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/15Xeik704iINm4yt8A5vG2F8m7Xp9C3S_
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
O alumno está informado diariamente por medio de correos electrónicos, 
drive e o telegram, de maneira máis directa onde se lle comunican 
resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de contidos, 
correción de tarefas e calquera outra información do seu interese. Asemade, 
ten a súa disposición os martes de 15:00 h a 18:00 h ou cando o precisa 
conexión a telegram, ca docente. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa 

produción e a comercialización dos servizos que preste. 

 
 

– CA1.1. Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e 
as funcións de cada área. 
 
– CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións 
empresariais tipo do sector. 
 
– CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de produción, almacenaxe, etc. 
 
– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo. 
 
– CA1.5. Valoráronse as competencias dos recursos humanos para o 
desenvolvemento óptimo da actividade. 
 
– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis 
frecuentes nesta actividade. 
 
 

RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da propia 

actividade profesional, de acordo coas características do posto de traballo e 

cos procedementos establecidos na empresa. 

 

CA2.1.Recoñecéronse 
e xustificáronse: 
 
– Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo. 
 
– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, 

responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. 
 
– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional. 
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– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. 
 
– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 
empresa. 
 
– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 
laboral. 
 
– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito 

científico e técnico do bo facer profesional. 
 
– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos 

fundamentais da lei de pre- vención de riscos laborais de aplicación na actividade 

profesional. 
 
– CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos 

da actividade profesional e as normas da empresa. 
 
– CA2.4. Amosouse unha actitude de respecto polo medio nas actividades 

desenvolvidas. 

– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de 

traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 
 
– CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, para o que interpretou e cumpriu as 
instrucións recibidas. 
 
– CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada 

situación e cos membros do equipo. 
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– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias salientables. 
 
– CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos 
cambios de tarefas. 
 
– CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no 

desenvolvemento do seu traballo. 

 

RA3. Realiza o mantemento de motores e dos seus sistemas auxiliares, para 

o que efectúa os diagnósticos que permitan identificar os elementos que 

cumpra axustar, reparar ou substituír. 
 
 

– CA3.1. Seleccionouse a documentación técnica, os equipamentos, as ferramentas 

e os medios auxiliares ne- cesarios para efectuar o mantemento. 
 
– CA3.2. Conectáronse os aparellos de comprobación logo de elixir o punto de 

medida adecuado, cumprindo as normas de uso dos equipamentos. 
 
– CA3.3. Consultáronse as unidades de autodiagnóstico do motor e os seus 

sistemas, para determinar a av a- ría, para o que se interpretou adecuadamente a 

información subministrada. 

 
– CA3.4. Diagnosticouse a avaría e establecéronse as súas causas segundo un 

proceso razoado de causa e efecto. 
 
– CA3.5. Efectuouse a desmontaxe e a montaxe do motor do vehículo, segundo 
procedementos. 
 
– CA3.6. Desmontáronse e montáronse os elementos do motor e realizáronse as 

substitucións ou as reparacións necesarias, aplicando os parámetros estipulados. 
 
– CA3.7. Realizáronse operacións de mantemento nos sistemas auxiliares do 

motor, seguindo procedementos definidos polos fabricantes. 
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– CA3.8. Realizouse o axuste de parámetros do motor e dos seus sistemas auxiliares 

para lograr o seu correcto funcionamento. 
 
– CA3.9. Verificouse que o motor reparado non teña vibracións, ruídos anómalos nin 
perdas de fluídos. 
 
– CA3.10. Realizáronse as probas necesarias do motor reparado e os seus sistemas 

auxiliares, avaliáronse os resultados obtidos e comparáronse cos dados nas 

especificacións técnicas. 

RA4. Realiza o mantemento e a instalación de equipamentos de 

seguridade e confortabilidade, utilizando as técnicas e medios adecuados 

en cada caso. 
 
 

– CA4.1. Seleccionouse a documentación técnica e a normativa, para o que se 

interpretaron esquemas, pará- metros e normas. 
 
– CA4.2. Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e os medios auxiliares 

necesarios para efectuar o mantemento. 

– CA4.3. Conectáronse os aparellos de comprobación logo de elixir o punto de 

medida adecuado, cumprindo as normas de uso dos equipamentos. 
 
– CA4.4. Extraéronse os datos das centrais electrónicas para determinar a avaría, 

interpretouse adecuadamen- te a información subministrada, e borrouse a memoria 

de históricos. 
 
– CA4.5. Diagnosticouse a avaría e establecéronse as súas causas segundo un 

proceso razoado de causa e efecto. 
 
– CA4.6. Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos afectados para 

realizar as substitucións ou as reparacións necesarias, segundo procedementos de 

traballo. 
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– CA4.7. Realizáronse os axustes dos parámetros dos sistemas, para restituír a 
funcionalidade prescrita. 
 
– CA4.8. Efectuouse a recarga dos sistemas de aire acondicionado e climatización, 

respectando as normas de seguridade persoais e ambientais. 
 
– CA4.9. Realizáronse os esquemas e interpretáronse as especificacións de 

montaxe da instalación do novo equipamento. 
 
– CA4.10. Calculouse se o balance enerxético da instalación do novo equipamento é 

asumible polo xerador do vehículo. 
 
– CA4.11. Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos gornecementos e dos 

accesorios, sen ocasionar deterioracións nin danos. 

RA5. Realiza o mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos do 

vehículo, para o que efectúa os diagnósticos que permitan identificar os 

elementos que cumpra axustar, reparar ou substituír. 

 

 

– CA5.1. Seleccionouse a documentación técnica, os equipamentos, as ferramentas 

e os medios para efectuar o mantemento. 
 
– CA5.2. Conectáronse os aparellos de comprobación logo de elixir o punto de 

medida adecuado, cumprindo as normas de uso dos equipamentos. 
 
– CA5.3. Extraéronse os datos das centrais electrónicas para determinar a avaría, 

interpretouse adecuadamen-te a información subministrada, e borrouse a memoria 

de históricos. 
 
– CA5.4. Diagnosticouse a avaría e establecéronse as súas causas segundo un 

proceso razoado de causa e efecto. 
 
– CA5.5. Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos afectados para 

realizar as substitucións ou as reparacións necesarias segundo procedementos de 
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traballo. 
 
– CA5.6. Realizáronse os axustes dos parámetros dos elementos e sistemas, para 

restituír a funcionalidade prescrita. 
 
– CA5.7. Verificouse que o diagnóstico e a reparación non provocaran outras avarías 
ou danos. 
 
– CA5.8. Realizáronse os axustes de parámetros, para restituír a funcionalidade 
prescrita. 
 
– CA5.9. Realizáronse as probas de funcionamento dos elementos e das 

instalacións reparadas, e comparáronse os valores obtidos cos do fabricante. 
 
– CA5.10. Realizouse o mantemento cumprindo as especificacións de seguridade e 

ambientais. 

RA6. Realiza o mantemento dos sistemas de transmisión de forza e trens de 

rodaxe de vehículos, para o que efectúa os diagnósticos que permitan 

identificar os elementos que cumpra axustar, reparar ou substituír. 

 

 

– CA6.1. Seleccionouse a documentación técnica, os equipamentos, as ferramentas 

e os medios auxiliares necesarios para efectuar o mantemento. 
 
– CA6.2. Conectáronse os aparellos de comprobación logo de elixir o punto de 

medida adecuado, cumprindo as normas de uso dos equipamentos. 
 
– CA6.3. Extraéronse os datos das centrais electrónicas para determinar a avaría e 

interpretouse adecuada mente a información subministrada. 
 
– CA6.4. Comprobáronse as vibracións, os ruídos, os rozamentos e as perdas de 
fluídos. 
 
– CA6.5. Diagnosticouse a avaría, establecéronse as súas causas e comprobouse a 
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interacción con outros sis temas. 

– CA6.6. Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos afectados para 

realizar as substitucións ou as reparacións necesarias, segundo procedementos de 

traballo. 
 
– CA6.7. Realizouse a desmontaxe e a montaxe dos elementos afectados, e 

efectuáronse as substitucións ou as reparacións necesarias, segundo 

procedementos de traballo. 
 
– CA6.8. Realizouse a recarga dos fluídos e verificouse que non existan fugas nin 
perdas. 
 
– CA6.9. Realizáronse os axustes dos parámetros dos sistemas, para restituír a 
funcionalidade prescrita. 
 
– CA6.10. Verificouse o correcto funcionamento do sistema reparado e 

comprobouse que non se provocaran outras avarías nin deterioracións. 

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva:.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumando realiza un traballo memoria baseado nos RA s mediante supostos 
prácticos. 

Instrumentos: 
Tarefas dos RAs: Uso de rúbrica e lista de cotexo por cada tarefa para determinar 
se a tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a apto o non apto. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  
Por cada actividade  de cada RA adaptado, se propón unha tarefa de consistente na realización de 
supostos  teórico-prácticos similares ao visto no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das 
prácticas baseadas nos RAs. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico cas tarefas dos Ras, a Google classroom. Por cada 
tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo 
que teñen para devolver a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada.  

Alumnado sen conectividade: so un alumno ten problemas de datos, que é o da modalidade de 
Dual. Informase a dirección do centro mediante o xefe de departamento e a orientadora, 
poderá presentalo en formato papel o escanealo. 

 

Materiais e 
recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a 
información usase Telegram, Drive / gmail e a plataforma virtual Google Classromm para a 
visualización de todola información e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos 
teóricos . Os  medios de comunicación son o correo electrónico, comunicacións en Drive,  e Google 
Classrom , os alumnos/as teñen clase por viedoconferencia Jitsi meet cada semana e cando o 
precisan. Código da clase virtual Google classroom: kpzwevc 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
e o chat de google classroom, de maneira máis directa onde se lle comunican 
resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de contidos, 
correción de tarefas e calquera outra información do seu interese. Asemade, 
ten a súa disposición os xoves ou cando o precisan conexión a aplicación jitsi 
meet para video conferencia como titoría tanto para alumnado como para as 
familias. 
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

UD 1 Motores de combustión interna.  
RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade 
dos seus elementos. 

CA1.1.1 - Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de catro tempos. 

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

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

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

RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

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

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

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

UD 2 Culata e sistemas de distribución.  
RA1 -  Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o 
que interpreta as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade 
dos seus elementos. 

CA1.1 - Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro 
tempos. 

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

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

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

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

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

CA3.9 - Tívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
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CA4.1 - Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe e 
montaxe dos compoñentes do motor. 

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

RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD 3 Bloque motor e tren altenativo.  

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

CA1.1 - Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous e de catro 
tempos 

 
CA1.1.3 - Relancionarose coa súa función os compoñentes e elementos do bloque motor e do 
tren alternativo 

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

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

 
CA1.6.2 - Seleccionáronse as precaucións e as normas que cumpra ter en conta na 
desmontaxe e montaxe do tren alternativo dos motores de dous e de catro tempos 

 
CA4.1.2 -  Interpretouse a documentación técnica e determinouse o proceso de desmontaxe 
e montaxe do tren alternativo. 

 
CA4.2.2 - Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios necesarios en función do 
proceso de desmontaxe e montaxe do tren alternativo e bloque motor. 

 
CA4.4.2 - Verificouse o estado das pezas, e comprobouse que non existan roturas nin 
desgastes anómalos nos elementos que compoñen o tren alternativo e o bloque motor. 

 
CA4.7.2 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida 
dos elementos do bloque motor e do tren alternativo 

RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD 4 Sistemas de lubricación e refrixeración  

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

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

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

CA2.3 - Describiuse o funcionamento dos sistemas de refrixeración dos motores, e 
enumeráronse os seus compoñentes e os parámetros destes 
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RA3 -  Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e 
refrixeración, tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus efectos e as 
súas causas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

RA6 -  Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD 5 Motores de dous tempos.  

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

CA1.1.4 - Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de dous tempos. 

 CA1.2.2 - Describíronse os ciclos termodinámicos dos motores de dous tempos 

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

 
CA1.4.2 - Interpretáronse os parámetros dimensionais e de funcionamento característicos 
dos motores de dous tempos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizaronse os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Nesta 3ª avaliación, o grupo recuperará e reforzará conceptos por vía telemática.  
 
Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación. 
 
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas. 
Os alumnos que teñan que recuperar, unha vez rematadas as actividades de 
recuperación poderán facer as tarefas de ampliación. 

 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación:  Constarán de actividades con preguntas teórico-
prácticas. Puntuación de 0 a 10. 
Tarefas de reforzo: Lista de cotexo  para determinar se a tarefa é apto ou non apto. 
Unha tarefa non apto conta como non entregada. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas, aumentada na 
cantidade determinada polas tarefas de ampliación entregadas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non hai alumnado nestas circunstancias 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non hai alumnado nestas 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada parte ou actividade suspensa proponse unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller así como de 
cuestións mais teóricas. Cada alumno deberá realizar as tarefas das partes suspensas. 

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten 
os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente 
permiten subir a nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, enviarase vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará / adxuntará 
posibles materiais de consulta así como o tempo que teñen para devolver a tarefa 
realizada a ordenador ou bolígrafo e escaneada ou fotografada. Tamén se poden 
recuperar  contidos mediante unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail. 
 
Alumnado sen conectividade: Mentres non haxa posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presenza no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será unicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre as partes a recuperar. 

 

Materiais e recursos 

O alumnado ten á súa disposición os libros de texto, apuntes do curso así como 
algúns materiais aportados polo profesor. Asemade pode acceder a información da 
rede para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta 
de aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio 
de comunicación é o correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está diariamente en comunicación por medio de correo 
electrónico onde se lle resolven dúbidas, corrección de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. Asemade, ten á súa disposición os 
mércores de 16 a 17 horas a titoría mediante a aplicación hangouts para chat 
ou video conferencia como titoría. 
No caso que un alumno ou familiar non poida conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses , s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando
as leis e as regras da electricidade e o magnetismo

CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida

CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse a súa representación

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados

CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromagnetismo

CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos

CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos básicos

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e 
a operatividade do circuíto.

CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua

CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes.

RA3 - 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

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica.

UD formativa 2

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus 
elementos

CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque

CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de arranque

CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de arranque.
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CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo

CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de arranque

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos 
fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados

UD formativa 3

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus 
elementos

CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga

CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga

CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas multiplexadas

CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de carga.
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CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo.

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas.

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as 
especificacións técnicas

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
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cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media ponderada das dúas primeiras avaliacións, tendo 
en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  
Emprego da plataforma educativa ELECTUDE permitirá ao alumnado consultar os 
contidos do módulo e realizar cuestionarios auto avaliables de verificación 
inmediata.
Na aula virtual realizaránse probas ou tarefas sobre contidos específicos non 
contemplados na plataforma mencionada anteriormente.
Tarefas de reforzo: O alumnado que teña superada unha unidade didáctica pode 
realizar as tarefas para subir a nota.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media ponderada das notas da primeira e 
segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación
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Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Os CA's eminentemente prácticos deben ser avaliados o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou a 
resolución das cuestións asignadas a cada parte na plataforma educativa ELECTUDE.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
O alumnado disporá dun programa de traballo no que se indican os días asignados a 
cada unha das unidades didácticas de tal xeito que se poida tratar específicamente esa
unidade nun período concreto. As tarefas asignadas en na plataforma ELECTUDE  
permiten a realización en calquer momento permitindo así ao alumnado a programar 
mellor o seu tempo e recursos.
Semanalmente faise o seguimento das actividades realizadas e a aclaración de 
dúbidas e consultas relacionadas co módulo
No caso de precisar recuperar contidos teóricos realizarase unha proba teórica vía aula
virtual coa adaptación necesaria para evitar diferenzas entre o alumnado conectado ou 
a resulución de cuestións da plataforma ELECTUDE.

Alumnado sen conectividade:
Mentras non exista a posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha 
proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer 
asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible 
presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de 
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avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os apuntes, vídeos boletíns etc. do curso na aula 
virtual, asemade pode acceder a información da plataforma Electude para a 
visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos 
teóricos. O medio de comunicación é video conferencia, o correo electrónico, ABALAR,
aula virtual e excepcionalmente o teléfono,

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os xoves de 11:00 a 12:00 horas
unha conexión a aplicación webex para video conferencia como titoría tanto 
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UNIDAD FORMATIVA 1

RA1. Determina as cargas transmitdas polos elementos actuadores de 
sistemas hidraulicos e pneumatcos, para o que analiza as leis fsicas 
que os gobernan.

CA1.1.1 Identicarnse os princpais fuidos empregaddos no automóbil e as 
súas caracteristcas e relacionaronse cos circuitos especiicos.

CA1.2.1 Describironse as magnitudes e as unidades de medida mais 
usualamente empregadas en hidraulica e pneumatca.

CA1.3.1 Describironse os principais principios e leis que rexen a hidraulica e a 
pneumatca.

CA1.4.1 Describironse os motvos principais que ocasionan perdas de carga 
nas instalacións pneumatcas

CA1.6.1 Describironse as caracteristcas formais e funcionais dos principais 
elementos hidraulicos e pneumatcos.

CA1.7.1 Describiuse a función e funcionalidade dos elementos e instalacións 
pneumatcas.

CA1.8.1 Describiuse a función especiica dos elementos dentro dos circuitos.

RA2 - Monta circuitos de fuidos tendo en conta a relación entre a 
función dos seus elementos e a operatvidade do circuito.

CA2.1 Desenaronse circuitos pneumatcos e hidraulicos basicos e secuenciais 
utlizando simboloxia normalizada (rrepresentación dos circuitos e elaboración
dos diagramas das fases de traballo).

CA2.3.1 Describiuse a composición do circuito xusticando a elección de 
componentes (ratendendo aos diagramas de funcionamento)
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CA2.3.2 Explicouse o funcionamento do circuito tendo en conta a súa 
composición e xusticando as fases de traballo

RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identicaronse os riscos asociados, asi como as 
medidas e os equipamentos para os previr.

CA3.1.1 Identicaronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e maquinas do taller de 
electromecanica

CA3.2.1 Describironse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectva que cumpra adoptar na execución de operacións na area de 
electromecanica

CA3.3.1 Identicaronse as causas mais frecuentes de accidentes na 
manipulación das ferramentas, as maquinas e os equipamentos de traballo 
empregados

CA3.4.1 Analizouse a infuencia da orde e da limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA3.5.1 Describironse a xestón e clasiicación de residuos.

CA3.6.1 Describiuse a normatva de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións que se realizan nos talleres de 
electromecanica.

UNIDADE FORMATIVA 2

RA1. Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión, para o 
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que os 
consttúen. 

CA1.1 Relacionaronse os principios fsicos aos que esta sometdo un vehiculo 
cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de suspensión.
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CA1.2.1 Relacionaronse co tpo de suspensión as caracteristcas e o 
funcionamento dos elementos que consttúen as suspensións convencionais.

CA1.2.2 Relacionaronse co tpo de suspensión as caracteristcas e o 
funcionamento dos elementos que consttúen as suspensións con regulación 
de altura.

CA1.2.3 Relacionaronse co tpo de suspensión as caracteristcas e o 
funcionamento dos elementos que consttúen as suspensións con xestón 
electrónica.

CA1.3.1 Relacionaronse coas súas funcións os elementos electrónicos 
empregados nos sistemas de suspensión pilotados.

RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identica os riscos asociados, asi como as 
medidas e os equipamentos para os previr.

CA4.4.1 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos

CA4.5.1 Clasiicaronse os residuos xerados para a súa retrada selectva.

 CA4.6.1 Cumpriuse a normatva de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realizadas.

UNIDADE FORMATIVA 3

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de dirección e rodas, 
para o que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que 
os consttúen.

CA1.1.1 Relacionaronse os principios fsicos aos que esta sometdo un 
vehiculo cos traballos e as oscilacións que se producen nos sistemas de 
dirección.

CA1.2 Relacionaronse as caracteristcas de funcionamento dos elementos ou 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 11 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
CURSO: 2019/2020

MÓDULO:CIRCUITOS DE FLUIDOS SUSPENSIÓN E DIRECCIÓN



mecanismos de dirección co sistema ao que pertenzan.

CA1.3 Relacionouse a xeometria de dirección cos principios cinematcos que a
xustiquen.

CA1.5 Relacionaronse coas súas funcións os elementos electrónicos 
empregados nos sistemas de dirección.

CA1.8 Interpretaronse as caracteristcas de rodas e pneumatcos segundo a 
súa consttución.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: 

Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na programación didáctica.

Nesta 3ª avaliación, o grupo se integra como un grupo ordinario, pasando a deixar as prácticas en empresas para recuperar e reforzar 
conceptos por vía telemática. 

Os procedementos de avaliación serán:

Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 7 puntos en cada unha das tarefas. Se a puntuación destas tarefas é inferior á 
obtida na convocatoria ordinaria manterase a nota máis alta.

Para acadar o aprobado do módulo, se deberán superar todas as probas das UD que conteñan CAs indicados como imprescindibles 
neste documento e que foran avaliadas con anterioridade ao confinamento ou recuperadas nesta fase cunha nota mínima dun 4.

Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 
1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: 
Probas escritas que o alumnado deberá entregar nas datas e tempos acordados. Serán avaliadas mediante Listas de Cotexo de 7 items 
e terán un valor final de 0 a 7.
Tarefas de Ampliación/reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto 
conta como non entregada. Terase en conta a porcentaxe da tarefa realizada correctamente para subir a nota como se explica no 
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apartado anterior.

Cualifcación fnal

A cualificación final será a ponderación das UD avaliadas, tendo en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación aprobadas 
substituirán as cualificacións suspensas e que as porcentaxes se adaptan da seguinte maneira:

UD1: 0% 
UD2: 4+3% 
UD3: 16+7% 
UD4: 20+8% 
UD5: 0% 
UD6: 9+7% 
UD7: 4+9% 
UD8: 4+9% 
UD9: 0% 
UD10: 0% 
UD11: 0%

Unha vez feita a ponderación aumentarase a nota final na cantidade determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro

(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:
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Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades Por cada actividade con CAs  considerados imprescindibles suspensa, se deberá realizar unha proba escrita/traballo de 
desenrolo.

As actividades de ampliación  serán traballos teóricos dos contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa 
comprensión cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten subir 
nota final.

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen

conectvidade)

Alumnado con conectividade: Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para devolver a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. 

Alumnado sen conectividade: Mentras non exista  a  posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha proba 
teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no
que se coñezan as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviarán as datas, lugares e criterios de 
avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. As probas versarán únicamente sobre os criterios de 
avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a información das 
plataformas Macmillan Advantage e Electude para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e 
consulta de aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o correo 
electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos onde se lle comunican resolución de dúbidas, 
acceso a páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os xoves de 13 a 14 horas unha conexión a aplicación meet.jit.si para video conferencia 
como titoría tanto para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante comunicado ao correo electrónico se 
acordará unha  cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UD1. Motores de combustión interna  
RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta 
as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos. 

CA1.1.1 Relacionáronse coa súa función os compoñentes dos motores de catro tempos. 
RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.  

UD2. Culata e sistemas de distribución  
RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta 
as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos.  
RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, 
tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus efectos e as súas causas.  

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.  
RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD3. Bloque motor e tren alternativo.  
RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta 
as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos.  

RA4 - Mantén motores térmicos, para o que interpreta procedementos establecidos de reparación.  
RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD4. Sistemas de lubricación e refrixeración  
RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta 
as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos.  
RA2 - Caracteriza os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, identifica os 
seus elementos e describe a súa función no sistema. 

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

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

 CA2.4 Identificáronse os compoñentes dos sistemas de lubricación e refrixeración, e a función de cada un. 
RA3 - Localiza avarías nos motores térmicos e nos seus sistemas de lubricación e refrixeración, 
tendo en conta a relación entre os seus síntomas, os seus efectos e as súas causas.  
RA5 - Mantén os sistemas de lubricación e refrixeración dos motores térmicos, para o que 
interpreta procedementos establecidos de reparación.  
RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UD5. Motores de dous tempos  
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RA1 - Caracteriza o funcionamento de motores de dous e de catro tempos, para o que interpreta 
as variacións dos seus parámetros característicos e a funcionalidade dos seus elementos.  

  
  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Esta 3ª avaliación queda cono segue: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación. 
Tarefas de ampliación (unha vez rematadas as actividades de recuperación): 
Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 0,5 puntos se entregan a 
metade destas tarefas (se están  ben 1 punto), en 1 punto se entregan o 100% das 
tarefas (se están ben 1,5 puntos). 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas. 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: Puntuación de 0 a 10 da nota obtida nas tarefas que 
recuperen aspectos teóricos e supostos prácticos (probas escritas). 
Tarefas de reforzo: Cada tarefa se determinará apto ou non apto. Unha tarefa non 
apto conta como non entregada. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas, esta nota nunca será inferior á media das dúas primeiras 
avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 

 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso. 
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo. 

As actividades de ampliación (unha vez rematadas as actividades de 
recuperación) de carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico ou aula virtual unha tarefa de 
recuperación. Para a realización das tarefas se lle indicará o tempo que teñen e deben 
presentalas escritas a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar 
recuperar contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico ou 
aula virtual temporalizado.  
Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade  
poden acceder de forma gratuita á plataforma  blinklearning de Editex para este 
trimestre, que me facilitou a editorial. Debido a diferenza de acceso a internet do 
alumnado, o medio de comunicación é o correo electrónico  e aula virtual do CIFP A 
Xunqueira. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os martes das 12:00 ás 14:00 
horas unha conexión a aplicación Webex conferencia como titoría tanto para 
alumnado como para as familias. 
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UF1. Confortabilidade no habitáculo  
UD1 - Sistemas de acondicionamento do habitáculo  
RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. 
RA2 - Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o quese realizou a 
toma de parámetros necesarios. 

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

RA3 - Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como os 
sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica procesos de traballo 
establecidos. 

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

 CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
RA4 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UF2. Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort  

UD2 -  Infotenia e confort  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas 
audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe a súa función no conxunto ao que 
pertence. 

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

 CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais. 

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

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

RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación 
e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. 

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

 CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema. 

 CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación. 

RA4 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UF3. Seguridade pasiva  

UD3 -  Sistemas de seguridade no habitáculo  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta 
e aplica procedementos de traballo establecidos. 

CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade. 
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 CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa situación dos 
compoñentes e a súa interconexión eléctrica. 

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

UD4 - Sistemas de seguridade estruturais  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta 
e aplica procedementos de traballo establecidos. 

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

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

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Esta 3ª avaliación queda cono segue: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas. 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: Puntuación de 0 a 10 da nota obtida nas tarefas que 
recuperen aspectos teóricos e supostos prácticos (probas escritas). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas, esta nota nunca será inferior á media das dúas primeiras 
avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso. 
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico ou aula virtual unha tarefa de 
recuperación. Para a realización das tarefas se lle indicará o tempo que teñen e deben 
presentalas escritas a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar 
recuperar contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico ou 
aula virtual temporalizado.  
Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade  
poden acceder de forma gratuita á plataforma  blinklearning de Editex para este 
trimestre, que me facilitou a editorial. Debido a diferenza de acceso a internet do 
alumnado, o medio de comunicación é o correo electrónico  e aula virtual do CIFP A 
Xunqueira. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os venres das 10:00 ás 12:00 
horas unha conexión a aplicación Webex conferencia como titoría tanto para 
alumnado como para as familias. 
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UF1. Confortabilidade no habitáculo  
UD1 - Sistemas de acondicionamento do habitáculo  
RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
confortabilidade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. CA1.1 Identificáronse os elementos que compoñen os sistemas de confortabilidade. 
RA2 - Localiza avarías nos sistema de confortabilidade, tendo en conta a relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.5 Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida correctos, para o quese realizou a 
toma de parámetros necesarios. 

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

RA3 - Realiza o mantemento dos sistemas de control da temperatura do habitáculo, así como os 
sistemas que favorecen a visibilidade exterior, para o que analiza e aplica procesos de traballo 
establecidos. 

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

 CA3.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 
RA4 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UF2. Sistemas audiovisuais, de comunicación e de confort  

UD2 -  Infotenia e confort  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas 
audiovisuais, de comunicación e de confort, e describe a súa función no conxunto ao que 
pertence. 

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

 CA1.3 Realizáronse os esquemas de instalación dos sistemas de audiovisuais. 

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

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

RA3 - Mantén as instalacións e realiza a montaxe de equipamentos audiovisuais, de comunicación 
e de confort, e describe as técnicas de instalación e montaxe. 

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

 CA3.7 Realizouse a montaxe dos compoñentes do sistema. 

 CA3.8 Verificouse o seu funcionamento utilizando equipamentos de comprobación. 

RA4 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

UF3. Seguridade pasiva  

UD3 -  Sistemas de seguridade no habitáculo  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta 
e aplica procedementos de traballo establecidos. 

CA3.3 Desmontáronse, verificáronse e montáronse os compoñentes dos sistemas de seguridade. 
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 CA3.6 Instalouse un sistema de alarma nun vehículo, logo da realización dun esquema coa situación dos 
compoñentes e a súa interconexión eléctrica. 

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

UD4 - Sistemas de seguridade estruturais  

RA1 - Caracteriza a funcionalidade e a constitución dos elementos que conforman os sistemas de 
seguridade, e describe a súa función no conxunto ao que pertence. 

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

RA3 - Mantén os sistemas de seguridade das persoas e do propio vehículo, para o que interpreta 
e aplica procedementos de traballo establecidos. 

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

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

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Esta 3ª avaliación queda cono segue: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas. 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: Puntuación de 0 a 10 da nota obtida nas tarefas que 
recuperen aspectos teóricos e supostos prácticos (probas escritas). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións e mais a 
cualificación das tarefas, esta nota nunca será inferior á media das dúas primeiras 
avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso. 
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico ou aula virtual unha tarefa de 
recuperación. Para a realización das tarefas se lle indicará o tempo que teñen e deben 
presentalas escritas a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar 
recuperar contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico ou 
aula virtual temporalizado.  
Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

Materiais e recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade  
poden acceder de forma gratuita á plataforma  blinklearning de Editex para este 
trimestre, que me facilitou a editorial. Debido a diferenza de acceso a internet do 
alumnado, o medio de comunicación é o correo electrónico  e aula virtual do CIFP A 
Xunqueira. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os venres das 10:00 ás 12:00 
horas unha conexión a aplicación Webex conferencia como titoría tanto para 
alumnado como para as familias. 
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UNIDAD FORMATIVA 1

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o 
que describe a si- tuación e a funcionalidade dos elementos que o 
consttúen.

CA1.1 Identficáronse os elementos de transmisión de forzas do vehiculo.

CA1.2 Relacionáronse as forzas que intervenen nos sistemas de transmisión 
co desprazamento do vehiculo.

CA1.3 Identficáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica.

CA1.4 Describironse as caracteristcas do funcionamento dos embragues e 
convertedores, e dos seus sistemas de accionamento.

CA1.5 Relacionouse a consttución das caixas de cambio e variadores de 
velocidade do vehiculo coas súas caracteristcas de funcionamento.

CA1.6 Describironse as caracteristcas de funcionamento dos diferenciais e 
dos elementos de transmisión do vehiculo.

CA1.7 Identficáronse as funcións dos elementos de xestón electrónica e 
relacionáronse coa operatvidade do sistema.

CA1.8 Mantívose unha acttude de interese pola evolución da tecnoloxia no 
sector.

UNIDADE FORMATIVA 2

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o consttúen.

CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que consttúen os 
circuitos de freos cos sistemas de accionamento destes.
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CA1.3 Identficáronse sobre o vehiculo os elementos e as pezas do circuito de 
freos.

CA1.4 Describironse as caracteristcas dos sistemas de freos do vehiculo 
segundo a súa consttución.

CA1.5 Identficáronse as caracteristcas dos fuidos utlizados nos sistemas de 
freos.

CA1.6 Identficáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica.

CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestón electrónica en 
relación coa operatvidade do sistema.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: 

Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na programación didáctica.

Nesta 3ª avaliación, o grupo se integra como un grupo ordinario, pasando a deixar as prácticas en empresas para recuperar e reforzar 
conceptos por vía telemática. 

Os procedementos de avaliación serán:

Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 7 puntos en cada unha das tarefas. Se a puntuación destas tarefas é inferior á 
obtida na convocatoria ordinaria manterase a nota máis alta.

Para acadar o aprobado do módulo, se deberán superar todas as probas das UD que conteñan CAs indicados como imprescindibles 
neste documento e que foran avaliadas con anterioridade ao confinamento ou recuperadas nesta fase cunha nota mínima dun 4.

Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 
1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: 
Probas escritas que o alumnado deberá entregar nas datas e tempos acordados. Serán avaliadas mediante Listas de Cotexo de 7 items 
e terán un valor final de 0 a 7.
Tarefas de Ampliación/reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto 
conta como non entregada. Terase en conta a porcentaxe da tarefa realizada correctamente para subir a nota como se explica no 
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apartado anterior.

Cualifcación fnal

A cualificación final será a ponderación das UD avaliadas, tendo en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación aprobadas 
substituirán as cualificacións suspensas e que as porcentaxes se adaptan da seguinte maneira:

UD1: 0% 
UD2: 3+4% 
UD3: 5+8% 
UD4: 10+10% 
UD5: 12+12% 
UD6: 6+10% 
UD7: 6+10% 
UD8: 0% 
UD9: 2+2% 
UD10: 0% 
UD11: 0%

Unha vez feita a ponderación aumentarase a nota final na cantidade determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro

(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:
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Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades Por cada actividade con CAs  considerados imprescindibles suspensa, se deberá realizar unha proba escrita/traballo de 
desenrolo.

As actividades de ampliación  serán traballos teóricos dos contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa 
comprensión cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten subir 
nota final.

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen

conectvidade)

Alumnado con conectividade: Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para devolver a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. 

Alumnado sen conectividade: Mentras non exista  a  posibilidade de que un alumno se conecte, se realizará unha proba 
teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no
que se coñezan as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviarán as datas, lugares e criterios de 
avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro. As probas versarán únicamente sobre os criterios de 
avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a información das 
plataformas Macmillan Advantage e Electude para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e 
consulta de aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o correo 
electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos onde se lle comunican resolución de dúbidas, 
acceso a páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os xoves de 13 a 14 horas unha conexión a aplicación meet.jit.si para video conferencia 
como titoría tanto para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante comunicado ao correo electrónico se 
acordará unha  cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses , s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
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Instrucións  do  27  de  abril  de
2020,  da  Dirección  Xeral  de
Educación,
Formación Profesional  e
Innovación  Educativa  para  o
desenvolvemento  do  terceiro
trimestre  do  curso  académico
2019/20,  nos  centros  docentes
da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando
as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo

CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida

CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse a súa representación

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados

CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento do circuíto

CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromagnetismo

CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e 
a operatividade do circuíto.

CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua

CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida

CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello

CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga

CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - 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

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

UD formativa 2
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RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus 
elementos

CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque

CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de arranque

CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo

CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de arranque

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos 
fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo

CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír

CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema

CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados

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

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

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

UD formativa 3
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RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus 
elementos

CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga

CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas multiplexadas

CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas 
causas.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as 
especificacións técnicas

CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento

CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados.

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

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

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o grupo se integra como un grupo ordinario, pasando a deixar 
as prácticas en empresas a recuperar e reforzar conceptos por vía telemática. Os 
procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que
as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
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criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación ou 
ampliación se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais 
de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver a 
tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar recuperar
contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail.

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
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Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage e Electude 
para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os mércores de 13 a 14 horas 
unha conexión a aplicación meet.fit.si para video conferencia como titoría tanto
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36014489 CIFP A Xunqueira 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

591209 

590111 

Electromecánica    de    vehículos    automóviles  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario presencial 2º ELVEA B 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

MARÍA LUISA QUINTAIROS FERNÁNDEZ 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.



 

 

Páxina 2 de 4 

 

Introdución e contextualización 

 

O currículum do Ciclo Medio de Electromecánica divide o módulo de FCT en 6 RA que 
abarcan a totalidade dos módulos impartidos o longo do curso. 
Ante este estado de alarma por mor do COVID – 19, o alumnado non pode acceder a 
realizar o módulo de FCT en centros de traballo, polo que este equipo docente propón 
que o alumnado realice un traballo teórico práctico de investigación que lle permita 
mellorar as súas capacidades e coñecementos adquiridos o longo de todo o curso. 
 

 

Especificacións das actividades a realizar 

(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

 

O contido do traballo dividirase en RA, cada RA será avaliado coa metodoloxía mais 
apropiada para cada situación. 
Os RA do módulo de FCT están relacionados integramente cos módulos de formación 
que se impartiron o longo dos dous anos que dura o ciclo. Por iso e para mellorar a 
calidade da formación contamos coa colaboración de todo departamento. 
As actividades solicitadas en cada RA serán propostas polos Profesores pertinentes 
que impartan o módulo na modalidade ordinaria. 

 

Por cada actividade  de cada RA adaptado, se propón unha tarefa de consistente na 
realización de supostos  teórico-prácticos similares ao visto no taller. Cada alumno de-
berá realizar as tarefas das prácticas baseadas nos RAs. 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

Na seguinte táboa relacionase o RA coa equivalencia nos módulos do curso e o 
profesorado implicado, mediante supostos prácticos. 
 
RA Módulo Profesor 

RA 1 EIE Patricia 
fdezlopez@edu.xunta.es 

RA 2 FOL David, 
david.silva@edu.xunta.es 

RA 3 Motores e sistemas auxiliares do motor Diego 
diegomartinez@edu.xunta.es 

RA 4 Sistemas de seguridade e convertibilidade Entenza 
entenza@edu.xunta.es 

RA 5 Sistemas eléctricos e electrónicos do vehículo  Marisa 
marisaq@edu.xunta.es 

RA 6 Sistemas de transmisión e freado  Sergio 
sergiogallego@edu.xunta.es 
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Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 

O alumnado realizará ao finalizar a FCT unha memoria individual na que recolla 
os seguintes aspectos de cada unha das empresas, entidades ou programas 
nos que realice o seu período de prácticas, neste caso traballo 
 
 
GUIÓN TRABALLO-MEMORIA 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.- DESENVOLVEMENTO DOS RAs 
 
2.1 RA1 
2.2 RA2 
2.3 RA3 
2.4 RA4 
2.5 RA5 
2.6 RA6 
 
3.- NORMATIVA E BIBLIOGRAFÍA 
 
FORMATO DO TRABALLO 
 
PORTADA CON TÍTULO DO TRABALLO- NOMBRE E APELIDOS 
INTERLINEADO 1.5 
LETRA ARIAL 11 O SIMILAR 
PÁXINADO 
FORMATO ARCHIVO .PDF 
ENCABEZADO E PÉ DE PÁXINA O MESMO QUE O DESTE DOCUMENTO. 
 

 

 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  
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Horario titoría xoves de 18:00 a 19: h. O alumnado ten a súa disposición os libros de 
texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a información usase Telegram, Drive 
/ gmail e a plataforma virtual Google Classromm para a visualización de todola infor-
mación e explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos . Os  me-
dios de comunicación son o correo electrónico, comunicacións en Drive,  e Google 
Classrom , os alumnos/as teñen clase por viedoconferencia Jitsi meet cada semana e 
cando o precisan. Código da clase virtual Google classroom: kpzwevc 

 

 

Prazo e formato de entrega das actividades  

 

O alumnado entregará un Ra mediante suposto práctico cada xoves, ou poderá 
entregalos todos o día 12 xuño, a semana do 12 ó día 18 de xuño elaborará o guión 
para a corrección  final. 

 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

 

A cualificación final do módulo de FCT será de Apto ou Non Apto. 
 

O módulo de FCT dividese nun total de 6 RA e  57 CA, para alcanzar unha nota final 
deapto, o alumnado debera superar todos os RA e un mínimo de 30 CA como Apto 

 

 

 



 
 

  

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor 

identificando as capacidades asociadas a el e 

definindo ideas emprendedoras caracterizadas 

pola innovación e a creatividade. 

− CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 

sociedade e o aumento no benestar dos individuos. 

− CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como 

dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.  

− CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a 

responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na 

actividade emprendedora. 

− CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de 

transporte e mantemento de vehículos. 

− CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade 

emprendedora. 

− CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 

creatividade e pola súa factibilidade. 

− CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio 

do ámbito do transporte e mantemento de vehículos, que ha servir de punto de 

partida para a elaboración do proxecto empresarial. 
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− CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia 

como paso previo á creación dunha pequena empresa. 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha 

pequena empresa para o desenvolvemento da idea 

emprendedora, tras a análise da relación entre a 

empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 

organización dos recursos humanos e dos valores 

culturais e éticos. 

− CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 

empresarial galego. 

− CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de 

introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 

− CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a 

empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, 

demográfico e cultural. 

− CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, 

con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa 

competencia como principais integrantes do contorno específico. 

− CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou 

mediana empresa de automoción en función da súa posible localización. 

− CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa 

importancia como un elemento da estratexia empresarial. 

− CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relaciona coa 

automoción e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

− CA2.8. Identificáronse en empresas de automoción prácticas que incorporen valores 

éticos e sociais. 

− CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 

− CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe 

corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

− CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha 

empresa de automoción e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia 

dentro do sistema empresarial. 

− CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a 

organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social 

e o plan de márketing. 

RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as 

implicacións legais asociadas e o proceso para a 

súa constitución e posta en marcha. 

− CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que 

cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

− CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as 

desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

− CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de 

transporte e mantemento de vehículos. 
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− CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da 

empresa en función da forma xurídica elixida. 

− CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de 

empresa. 

− CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha 

pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

− CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á 

hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

− CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de 

empresas de automoción tendo en conta a súa localización. 

− CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, 

os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

RA4. Realiza actividades de xestión administrativa 

e financeira básica dunha pequena ou mediana 

empresa, identifica as principais obrigas contables 

e fiscais, e formaliza a documentación. 

− CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira 

do proxecto empresarial. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación, así como actividades de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

− As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

−  En canto as actividades de ampliación, están destinadas a todo o 

alumnado.  

Instrumentos: 

• Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

• Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.  Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,5 

puntos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

− Para aquel alumnado que supere todas as unidades traballadas no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 

− As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.5 

puntos na nota final, sempre e cando estén superadas a 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non  

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada 

actividade proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación 

a ter en conta. 

Instrumentos: 

− Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

− alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades de 

recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha proba 

escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter unha 

nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua (PD) poderá superar o 

módulo realizando todas as actividades propostas para recuperar a 1ª e 2ª 
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avaliación e sempre que obteña unha nota media de 5. De non ser así, terá 

a posibilidade de facer un exame final de toda a materia en xuño. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse do libro de texto, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

• As actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose do libro de texto, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

En cada unha das acividades indícase a unidade de traballo implicada, 

plazo de entrega e criterios de cualificación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

Cada semana faise entrega dunha actividade de recuperación da primeira 

avaliación, outra da segunda avaliación e unha actividade de ampliación. 

Todas elas compártense polo profesorado para todo o alumnado a través de 

cartafoles en drive, notificándollo previamente por correo a todo o grupo. 

Alumnado sen conectividade: 

Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar á rede 

proponse a seguinte metodoloxía. 

Para as tarefas de recuperación:  

No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha proba 

de recuperación teórico-práctica que abordará todos os CA  non superados na 

1ª e 2ª avaliación. 
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Daráselles a opción de entregar as tarefas de ampliación co fin de subir nota. 

Materiais e recursos 

As tarefas a realizar agrúpanse por unidades de traballo en cartafoles que a 

profesora comparte con todo o grupo en drive. 

 Cartafol denominado “1º trimestre”: incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no primeiro 

trimestre do curso. Destinado a aquel alumnado  que non obtivese un 

5 na avaliación correspondente. 

 Cartafol  denominado "2º trimestre": incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no segundo 

trimestre. Destinado a aquel alumnado que non obtivese un 5 na 

avaliación correspondente. 

 Cartafol denominado "3º trimestre": incluirá diferentes actividades de 

ampliación  de contidos. Destinado a todo o alumnado. 

O alumnado ten a súa disposición o libros de texto e apuntes do curso, a 

maiores a profesora  colga material complementario aclarando dúbidas, 

vídeos explicativos... Infórmase por correo electrónico de cada tarefa ou 

material compartido. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 

a través de videoconferencias na plataforma Webex, todos os xoves ás 8:30.  

No caso de que o alumnado ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 

mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 

momento. 

Publicidade  Publicidade a través a páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor 

identificando as capacidades asociadas a el e 

definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 

innovación e a creatividade 

− CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 

sociedade e o aumento no benestar dos individuos.  

− CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como 

dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.  

− CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a 

responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na 

actividade emprendedora. 

− CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de 

transporte e mantemento de vehículos. 

− CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade 

emprendedora. 

− CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 

creatividade e pola súa factibilidade. 

− CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 

negocio do ámbito de electromecánica de vehículos automóbiles, que ha servir de 

punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial. 
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− CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa 

importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa. 

RA2. Decide a oportunidade de creación dunha 

pequena empresa para o desenvolvemento da idea 

emprendedora, tras a análise da relación entre a 

empresa e o contorno, do proceso produtivo, da 

organización dos recursos humanos e dos valores 

culturais e éticos. 

− CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 

empresarial galego. 

− CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de 

introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 

− CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a 

empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, 

demográfico e cultural. 

− CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, 

con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa 

competencia como principais integrantes do contorno específico. 

− CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena 

ou mediana empresa de electromecánica de vehículos automóbiles en función da súa 

posible localización. 

− CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa 

importancia como un elemento da estratexia empresarial. 

− CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa 
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electromecánica de vehículos automóbiles e describíronse os principais custos sociais 

en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen. 

− CA2.8. Identificáronse, en empresas de electromecánica de vehículos automóbiles, 

prácticas que incorporen valores éticos e sociais. 

− CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. 

− CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e 

imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 

− CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha 

empresa de electromecánica de vehículos automóbiles, e delimitáronse as relacións 

de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 

− CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a 

organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade 

social e o plan de márketing. 

RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as 

implicacións legais asociadas e o proceso para a súa 

constitución e posta en marcha 

− CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que 

cómpren para desenvolver a actividade empresarial. 

− CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e 

as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

− CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de 
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transporte e mantemento de vehículos. 

− CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da 

empresa en función da forma xurídica elixida. 

− CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de 

empresa. 

− CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha 

pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

− CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á 

hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

− CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de 

empresas de electromecánica de vehículos automóbiles tendo en conta a súa 

localización. 

− CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 

xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e 

financeira básica dunha pequena ou mediana 

empresa, identifica as principais obrigas contables e 

fiscais, e formaliza a documentación. 

− CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro 

da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. 

− CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no 

referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da 
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empresa. 

− CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, 

resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa 

electromecánica de vehículos automóbiles, e diferenciáronse os tipos de impostos no 

calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais). 

− CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación 

básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, 

obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de 

electromecánica de vehículos automóbiles, e describíronse os circuítos que recorre esa 

documentación na empresa. 

− CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do 

proxecto empresarial. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación. 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. 

Instrumentos: 

As actividades de recuperación versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a temporalización 

inicial das unidades de traballo. Estas actividades puntuaranse de 1 a 10. Para 

superar as unidades de traballo pendentes haberase de obter de media un 5. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Aquel alumnado que supere todas as unidades traballadas no primeiro e segundo 

trimestre a través das actividades de recuperación, a nota final será a media das 

notas obtidas nas dúas avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non  

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 10 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

 

 

Procedementos:  

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións pendentes. Cada actividade 

proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación a ter en 

conta. 

Instrumentos: 

− Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

− O alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades 

de recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha 

proba escrita final . Haberá de obter unha nota mínima de 5 para superar 

o módulo. 

− O alumnado con perda do dereito á avaliación continua (PD) poderá 

superar o módulo coa realización de todas as actividades propostas para 

recuperar a 1ª e 2ª avaliación, sempre que consiga de media un 5. De non 

ser así, terá a posibilidade de facer una proba escrita final de toda a 

materia en xuño. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden axudarse 

do libro de texto, de Internet e de material complementario facilitado polo 

profesorado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

Cada semana faise entrega dunha actividade de recuperación da primeira 

avaliación, outra da segunda avaliación. 

Todas elas compártense polo profesorado para todo o alumnado a través de 
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cartafoles en drive, notificándollo previamente por correo a todo o grupo. 

Alumnado sen conectividade: 

Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar á rede 

proponse a seguinte metodoloxía. 

Para as tarefas de recuperación:  

No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha proba 

de recuperación teórico-práctica que abordará todos os CA  non superados na 

1ª e 2ª avaliación. 

Materiais e recursos 

As tarefas a realizar agrúpanse por unidades de traballo en cartafoles que a 

profesora comparte con todo o grupo en drive. 

 Cartafol denominado “1º trimestre”: incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no primeiro 

trimestre do curso. Destinado a aquel alumnado  que non obtivese un 

5 na avaliación correspondente. 

 Cartafol  denominado "2º trimestre": incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no segundo 

trimestre. Destinado a aquel alumnado que non obtivese un 5 na 

avaliación correspondente. 

O alumnado ten a súa disposición o libros de texto e apuntes do curso, a 

maiores a profesora  colga material complementario aclarando dúbidas, 

vídeos explicativos... Infórmase por correo electrónico de cada tarefa ou 

material compartido. 
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4. Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e a través 

de videoconferencias na plataforma Webex, todos os martes ás 8:30.  

No caso de que o alumnado ou familiar non poda conectarse ese día e hora, mediante 

comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro momento. 

Publicidade  Publicidade a través a páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais   

 Código: MP0299_12 

RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas 

traballadoras e empresarias relacionados coa 

seguridade e a saúde laboral. 

− CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

− CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á 

seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

− CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 

eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

−  CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco 

laboral grave e inminente. 

− CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 

sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e 

de menores. 

− CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de transporte 

e mantemento de vehículos. 

− CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia 

de prevención de riscos laborais. 

RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa − CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
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actividade profesional analizando as condicións de 

traballo e os factores de risco máis habituais do 

sector de transporte e mantemento de vehículos. 

contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en 

automoción. 

− CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

− CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 

referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil 

profesional de técnico superior en automoción. 

− CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das 

persoas coa titulación de técnico superior en automoción. 

− CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, 

relacionado co sector de actividade do título. 

RA3. Participa na elaboración dun plan de 

prevención de riscos e identifica as 

responsabilidades de todos os axentes implicados. 

− CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as 

actividades da empresa. 

− CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos 

criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

− CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa 

en materia de prevención de riscos. 

− CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos 

laborais. 
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− CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a 

secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

− CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e 

determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

− CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co 

sector profesional da titulación de técnico superior en automoción. 

− CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana 

empresa do sector de actividade do título. 

RA4. Determina as medidas de prevención e 

protección no contorno laboral da titulación de 

técnico superior en automoción. 

− CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben 

aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias 

en caso de materializarse. 

− CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 

− CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) acaídos para as 

situacións de risco atopadas. 

− CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

− CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de 

emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

− CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que cumpra aplicar no lugar 
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do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de 

urxencias. 

Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego 

Código: MP0299_22. 

RA1. Participa responsablemente en equipos de 

traballo eficientes que contribúan á consecución 

dos obxectivos da organización. 

− CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co 

perfil de técnico superior en automoción e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo 

individual. 

− CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos 

equipos ineficaces. 

− CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do 

equipo de traballo. 

− CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo 

para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

− CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo 

do equipo de traballo. 

− CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de 

traballo. 

− CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos 
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obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros. 

RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se 

derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 

− CA2.1. Identificouse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do 

dereito do traballo. 

− CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

− CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 

− CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 

medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

− CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

− CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable 

ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título 

de técnico superior en automoción. 

− CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida 

laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

− CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o 

integran. 

− CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

− CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 
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− CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización 

do traballo. 

RA3. Determina a acción protectora do sistema de 

seguranza social ante as continxencias cubertas, e 

identifica as clases de prestacións. 

− CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa 

traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa. 

− CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas da seguranza social, os seus 

requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. 

RA4. Planifica o seu itinerario profesional 

seleccionando alternativas de formación e 

oportunidades de emprego ao longo da vida. 

− CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as 

persoas coa titulación de técnico superior en automoción. 

− CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 

emprego. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ao longo do terceiro trimestre traballaranse os contidos vistos a través de 

distintas actividades de repaso e recuperación, así como actividades de 

ampliación de contidos considerados esenciais dentro do módulo. 

− As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e 

do segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as 

actividades que lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non 

superadas. 

−  En canto as actividades de ampliación, están destinadas a todo o 

alumnado.  

Instrumentos: 

• Actividades de recuperación: versarán sobre os criterios de  avaliación non 

superados durante o primeiro e segundo trimestre segundo a 

temporalización inicial das unidades de traballo. Estas actividades 

puntuaranse de 1 a 10. Para superar as unidades de traballo pendentes 

haberase de obter de media un 5. 

• Actividades de ampliación: versarán sobre contidos considerados esenciais 

pola súa importancia dentro do módulo. Cada unha das actividades 

propostas será avaliada como apta ou non apta. Unha actividade é apta 

cando cumpre cos mínimos esixibles. Será non apta unha actividade non 

entregada.  Só será apta a actividade entregada en plazo segundo ás 

indicacións do profesorado. Cada actividade considerada apta suma 0,5 

puntos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

− Para aquel alumnado que supere todas as unidades traballadas no 

primeiro e segundo trimestre, xa sexa no periodo ordinario ou no terceiro 

trimestre a través de actividades de recuperación, a nota final será a media 

das notas obtidas nas dúas avaliacións, á que se lle sumarán as distintas 
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puntuacións acadadas nas actividades de ampliación. 

− As actividades de ampliación serán sumativas, cada tarefa apta suma 0.5 

puntos na nota final, sempre que estén aprobadas a 1ª e 2ª avaliación.. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non  

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado terá que superar todos os criterios de avaliación correspondentes ás 

unidades traballadas no primeiro e segundo trimestre. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con unha ou dúas avaliacións pendentes terá que realizar as 

actividades de recuperación propostas polo profesorado. 

Estas actividades serán cualificadas de 1 a 10, sendo necesario, para superar o 

módulo,  acadar un 5 como mínimo de media nas actividades correspondentes a 

cada avaliación non superada. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

As actividades de recuperación agruparanse en actividades do primeiro e do 

segundo trimestre. Cada alumno ou alumna haberá de facer as actividades que 

lles corresponda segundo a avaliación ou avaliacións non superadas. Cada 

actividade proposta indicará o seu prazo de entrega e os criterios de cualificación 

a ter en conta. 

Instrumentos: 

− Proporase actividades de recuperación nas cales o alumnado haberá de 

superar todos os criterios de avaliación non superados na primeira e 

segunda avaliación. 

− alumnado que non acade os mínimos esixibles realizando as actividades de 

recuperación propostas no terceiro trimestre, poderá realizar unha proba 

escrita final no período ordinario de recuperacións. Haberá de obter unha 

nota mínima de 5 para superar o módulo. 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua (PD) poderá aprobar o 

módulo coa realización das actividades propostas para a recuperación da 
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1ª e 2ª avaliación, sempre que obteña de media un 5. De non ser así, terá a 

posibilidade de facer un exame final en xuño de toda a materia. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• As actividades de recuperación consistirán na realización de pequenos 

supostos prácticos e preguntas de resposta curta  para o que poden 

axudarse do libro de texto, de Internet e de material complementario 

facilitado polo profesorado. 

• As actividades de ampliación consistirán en exercicios prácticos  que 

poderán resolver axudándose do libro de texto, Internet e material 

complementario facilitado polo profesorado. Estas tarefas son de 

carácter voluntario e soamente permiten subir nota final. 

En cada unha das acividades indícase a unidade de traballo implicada, 

plazo de entrega e criterios de cualificación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

Cada semana faise entrega dunha actividade de recuperación da primeira 

avaliación, outra da segunda avaliación e unha actividade de ampliación. 

Todas elas compártense polo profesorado para todo o alumnado a través de 

cartafoles en drive, notificándollo previamente por correo a todo o grupo. 

Alumnado sen conectividade: 

Todas as tarefas propostas, tanto de recuperación, como de ampliación, 

envíanse a todo o grupo, teñan ou non conectividade, dirixíndoas ao correo 

electrónico que figura no Xade. 

Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar á rede 

proponse a seguinte metodoloxía. 

Para as tarefas de recuperación:  

No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha proba 

de recuperación teórico-práctica que abordará todos os CA  non superados na 

1ª e 2ª avaliación. 

Daráselles a opción de entregar as tarefas de ampliación co fin de subir nota. 
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Materiais e recursos 

As tarefas a realizar agrúpanse por unidades de traballo en cartafoles que a 

profesora comparte con todo o grupo en drive. 

 Cartafol denominado “1º trimestre”: incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no primeiro 

trimestre do curso. Destinado a aquel alumnado  que non obtivese un 

5 na avaliación correspondente. 

 Cartafol  denominado "2º trimestre": incluirá diferentes actividades a 

realizar para recuperar as unidades didácticas traballadas no segundo 

trimestre. Destinado a aquel alumnado que non obtivese un 5 na 

avaliación correspondente. 

 Cartafol denominado "3º trimestre": incluirá diferentes actividades de 

ampliación  de contidos. Destinado a todo o alumnado. 

O alumnado ten a súa disposición o libros de texto e apuntes do curso, a 

maiores a profesora  colga material complementario aclarando dúbidas, 

vídeos explicativos... Infórmase por correo electrónico de cada tarefa ou 

material compartido. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado.  

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 

a través de videoconferencias na plataforma Webex, todos os xoves ás 8:30.  

No caso de que o alumnado ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 

mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 

momento. 

Publicidade  Publicidade a través a páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

Unidade formativa 1: Electrotecnia aplicada.

RA1. Caracteriza a funcionalidade de elementos conxuntos eléctricos e 
electrónicos básicos nos vehículos, aplica as leis e as regras da electricidade e 
o magnetismo.

CA1.1. Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

CA1.2. Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de 
medida.

CA1.3. Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e a 
súa representación.

CA1.4. Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada 
fabricante.

CA1.5.  Relacionáronse  coa  súa  aplicación  as  características  fundamentais  dos
semicondutores.

CA1.6. Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados.

CA1.7. Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co 
funcionamento do vehículo.

CA1.8. Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

CA1.9.  Describíronse  os  procesos  de  xeración  de  movemento  por  efecto  do
electromagnetismo.

CA1.10. Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación
en vehículos.

CA1.11.  Identificáronse  as  aplicacións  máis  comúns  en  vehículos  de  conxuntos
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electrónicos.

CA1.12. Enunciáronse os principios da electrónica dixital.

RA2. Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a 
función dos seus elementos e a operatividade do circuíto

CA 2.1. Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

CA2.2. Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.

CA2.3. Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida.

CA2.7. Realizouse a montaxe de diversos compoñentes  dos circuítos.

CA2.9.  Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados como as medidas e os 
equipamentos para os previr.

CA3.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de
materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA3.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva
que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

Unidade formativa 2: Sistemas de arranque.

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a 
situación e a funcionalidade dos seus elementos.

CA1.1. Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque.

CA1.2. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema
de arranque.

CA1.3.  Interpretáronse  as  características  de  funcionamento  dos  elementos  dos
circuítos de arranque.

CA1.4. Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo.

CA1.5. Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar
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nos sistemas de arranque.

RA2. Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta relación entre os
síntomas, os efectos e as súas causas

CA2.1. Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2. Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.10. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización de actividades.

RA3. Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os 
procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións 
técnicas.

CA3.1. Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

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.

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

CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva
que cumpre adoptar na execución de operacións ma área de electromecánica.

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

Unidade formativa 3: Sistemas de carga
RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de carga, e describe a situación 
e a funcionalidade dos seus elementos.

CA1.1. Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución.

CA1.2. Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga.

CA1.3. Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

CA1.4. Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que vaian controlar nos
sistemas de carga.

CA1.5.  Describíronse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en
arquitecturas multiplexadas.
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CA1.6. Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema
de carga.

RA2. Localiza avarías do circuíto de carga, tendo en conta relación entre os 
síntomas, os efectos e as súas causas

CA2.1. Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2. Identificáronse os síntomas da avaría.

CA2.10. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización de actividades.

RA3. Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica os 
procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas.

CA3.1. Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do
mantemento.

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

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

CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva
que cumpre adoptar na execución de operacións ma área de electromecánica.

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva: REFLECTIDA TAMÉN EN XADE.
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía 
telemática. Os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación e repaso: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. 
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% 
das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación e repaso:  Uso de lista de cotexo, con puntuación de 0 a 
10 para avaliar as tarefas e actividades que recuperen e repasen de aspectos 
prácticos e teóricos.
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica e lista de cotexo por cada tarefa para 
determinar se a tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como 
non entregada.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada 
polas tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias . Non hai alumnado pendente pero si con
perda de avaliación continua que se lle aplicarán os criterios de avaliación 
anteriores desta adaptación da programación.

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias.
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua que se 
lle aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias Non hai alumnado pendente pero si con
perda de avaliación continua .
O alumando deberá  entregar todas as actividades de recuperación en tempo en 
forma seguindo as instrucións, serán avaliadas de 0-10 con lista de cotexo, 
correspondentes as súas avaliacións con perda,  o alumnado non realiza as 
tarefas de recuperación de cada avaliación en tempo en forma axeitada non 
aprobará o modulo, os que non as entreguen farase proba telemática en jitsi 
meet en  xuño.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización de supostos  teórico-prácticos similares ao visto no taller e actividades de
recuperación/repaso. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos 
suspensas, os CA's eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro curso.

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non impartidos 
polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os conceptos prácticos. 
Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado

con
conectividade

e sen
conectividade

)

Alumnado con conectividade
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación, a drive e a Google 
clasroom, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará 
posibles materiais de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para 
devolver a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. 

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se conecte, se 
realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer 
asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da proba para que se 
publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente para subir 
nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán únicamente sobre os criterios 
de avaliación a recuperar.

Materiais e
recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a 
información usase Telegram, Drive do grupo clase/ gmail e a plataforma virtual Google Classromm
para a visualización de todola información e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos . Os  medios de comunicación son o correo electrónico, comunicacións en Drive,
Google Classrom e telegram , os alumnos/as teñen clase por viedoconferencia Jitsi meet cada 
semana e cando o precisan, ademais de chamada telefónica para os alumnos sen conectividade. 
Código da clase virtual Google classroom: sgjdvz2. 
 Enlace a drive da clase:https://mail.google.com/mail/u/0/?
tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFcMBQzMDDfBMmcdxPPXKnGW

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFcMBQzMDDfBMmcdxPPXKnGW
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwDsFcMBQzMDDfBMmcdxPPXKnGW
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado:
O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
e o chat de google classroom ademais de telegram, de maneira máis directa 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información 
do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os luns e martes ou cando o
precisan conexión a aplicación jitsi meet para video conferencia como titoría
tanto para alumnado como para as familias.
Chamada telefónica o día 5 maio ós alumnos que ou ben no se conectan ou 
pouco, algúns contestaron e outros non.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



 

 

 

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, n os centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

  

RA1 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as 
súas posibilidades. 

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. 

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas 
necesidades e as características do servizo ou do produto. 

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela. 
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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. 

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. 

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos 
obxectivos da empresa. 

CA3.1 Identificáronse as ferramentas e os elementos básicos de márketing. 

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa. 

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. 
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CA3.6 Describíronse os elementos fundamentais para transmitir na comunicación 
telefónica a imaxe adecuada da empresa. 

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. 

CA3.9 Describíronse as técnicas para proporcionar unha información exacta e 

adecuada. 

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

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e 
identifica a lexislación aplicable. 

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e 
suxestións. 

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. 

CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións. 
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CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención 
á clientela e xestión de queixas e reclamacións. 

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. 

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de 
satisfacción da clientela 

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. 

CA5.3 Identificáronse os factores que inflúen na calidade de prestación do servizo. 

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. 

CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na prestación do servizo. 

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. 

CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva: REFLECTIDA TAMÉN EN XADE. Seguimento da programación.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica. 
Nesta 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía 
telemática. Os procedementos de avaliación serán: 
Tarefas de recuperación e repaso: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso. 
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% 
das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas. 

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas. 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación e repaso:  Uso de lista de cotexo, con puntuación de 0 a 
10 para avaliar as tarefas e actividades que recuperen e repasen de aspectos 
prácticos e teóricos. 
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica e lista de cotexo por cada tarefa para 
determinar se a tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como 
non entregada. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada 
polas tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente. 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 

materia 
pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicarán os criterios de avaliación anteriores desta adaptación da 
programación. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua que se lle 
aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
recuperación que se lle manden, para superar os CAS ,para poder superar o 
modulo deberá entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, 
terá unha nota de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con 
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perda de avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha 
avaliación aprobada se lle fará media con esa nota. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua  
O alumando deberá  entregar todas as actividades de recuperación en tempo en 
forma seguindo as instrucións, serán avaliadas de 0-10 con lista de cotexo, 
correspondentes as súas avaliacións con perda, foron enviadas por correo 
electrónico y serán reenviadas por ese medio. 
Se o alumnado non realiza as tarefas de recuperación de cada avaliación en 
tempo en forma axeitada non aprobará o modulo, os que non as entreguen 
farase proba telemática en jitsi meet o día 11 xuño, en 1 hora,  e un traballo da 
unidade didáctica 1 que entregarán a primeira semana de xuño con exposición 
oral vía telemática, ou mediante formato vídeo , senón se presentase esa 
exposición non poderían acceder a proba escrita, para avaliar os Cas que non se 
poden avaliar mediante proba escrita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliació n)  

Actividades  

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización de supostos  teórico-prácticos similares ao visto no taller e actividades 
de recuperación/repaso. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos 
suspensas, os CA's eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro curso.  

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non impartidos 
polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os conceptos prácticos. 
Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten subir nota final.  

Metodoloxía 

(alumnado 
con 

conectividade 
e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade 
Semanalmente, se enviará vía correo electrónico unha tarefa de recuperación, a drive e a Google 
clasroom, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará 
posibles materiais de consulta que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para 
devolver a tarefa realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada.  

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se conecte, se 
realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se poda facer 
asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación da proba para que se 
publique na páxina web do centro. 
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente para subir 
nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán únicamente sobre os criterios 
de avaliación a recuperar. 

Materiais e 

recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode acceder a 
información usase Telegram, Drive do grupo clase/ gmail e a plataforma virtual Google Classromm 
para a visualización de todola información e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos . Os  medios de comunicación son o correo electrónico, comunicacións en Drive,  
e Google Classrom , os alumnos/as teñen clase por viedoconferencia Jitsi meet cada semana e 
cando o precisan. Código da clase virtual Google classroom: kjr7z3r 
 Enlace a drive da clase: 
https://drive.google.com/drive/folders/1UbuZYNLlKz6aPuB74zFGlVTU_p6Lml10 

https://drive.google.com/drive/folders/1UbuZYNLlKz6aPuB74zFGlVTU_p6Lml10
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
e o chat de google classroom, de maneira máis directa onde se lle 
comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de 
contidos, correción de tarefas e calquera outra información do seu interese. 
Asemade, ten a súa disposición os luns e martes ou cando o precisan 
conexión a aplicación jitsi meet para video conferencia como titoría tanto 
para alumnado como para as familias. 
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

  

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA 2   
Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

CA 2.10   
Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

 
  CA 2.11   

       Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de     
       solución. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
 

   Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na programación didáctica. 
  nesta 3ª avaliación, o grupo intégrase como ordinario, pasando a deixar as prácticas en empresas 
 para recuperar e reforzar os contidos xa vistos  por vía telemática.  

    Os procedementos de avaliación serán: 

     Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 puntos en cada unha das tarefas. 
      Para acadar o aprobado do módulo, deberanse superar todas as probas das UD propostas. 

     Tarefas de ampliación: servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 0,5 puntos se 
entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se 
entregan o 100% das tarefas. 
 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: 
Probas escritas que o alumnado deberá entregar nas datas e tempos acordados. Serán 
avaliadas mediante táboas de indicadores e terán un valor final de 0 a 10 puntos. Será 
necesario acadar unha nota mínima dun 5 en cada proba para poder considerar aprobado o 
módulo.  
Tarefas de ampliación/reforzo:  
 uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é apto ou non apta. Unha tarefa non 
entregada conta como non apta. Terase en conta a porcentaxe da tarefa realizada 
correctamente para subir a nota como se explica no apartado anterior. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final do curso obterase facendo a media entre as notas da primeira e da segunda 
avaliación, tendo en conta a puntuación acadada nas recuperacións realizadas neste terceiro 
trimestre sobre os contidos suspensos e tamén as puntuacións obtidas nos traballos de 
ampliación. 
 
 
 

Proba extraordinaria 
de setembro 

(FP Básica) 

 

Criterios de avaliación suspensos ou pendentes    
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Alumnado de materia 
pendente 

 

 
      Unidade formativa 1: prevención de riscos laboráis 

♣ Código: MP0459_12.  

  Duración: 45 horas. 

 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación  
  
 RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias 

relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 
 

  – CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 
  – CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade 

e á saúde das persoas traballadoras.  
 – CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación 

ou a redución dos riscos laborais. 
  – CA1.4. Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral 

grave e inminente.  
 – CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles 

a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. 
  – CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector do transporte e 

mantemento de vehículos 
 – CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia 
de prevención de riscos laborais. 
 
 RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as 
condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do transporte e 
mantemento de vehículos.   
 
 – CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en electromecánica de 
vehículos automóbiles.  
– CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.  
– CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia 
a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en 
electromecánica de vehículos automóbiles.  
– CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das 
persoas coa titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles.  
– CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, 
relacionado co sector de actividade.  
  
RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 
 
– CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as 
actividades da empresa. 
– CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos 
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 
– CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en 
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materia de prevención de riscos. 
 – CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 
 – CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a 
secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.  
– CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e 
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 
 – CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector 
profesional da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 
 – CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana 
empresa do sector de actividade do título. 
  
RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación 
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles.  
 
– CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben 
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no 
caso de materializarse.  
– CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 
 – CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas. – CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia.  
– CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, 
onde existan vítimas de diversa gravidade. 
 – CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar 
do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

      Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e 
procura de emprego .Código: MP0459_22.  Duración: 62 horas. 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
2.  
3.  RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á 

consecución dos obxectivos da organización. 
4.  
5.  – CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil 

de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles e valoráronse as súas vantaxes sobre 
o traballo individual. 

6.  – CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos 
ineficaces. 

7.  – CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do 
equipo de traballo. 

8.  – CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para 
recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. – 

9.  CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do 
equipo de traballo.  
– CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de 
traballo. 
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 – CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos 
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.  
 
 
 RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e 
recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 
 

 -  CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito 
do traballo. 

 – CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 
 – CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 
 – CA2.4. A  nalizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas 
de fomento da contratación para determinados colectivos. 
 – CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 
 – CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, 
en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico 
en electromecánica de vehículos automóbiles. 
 – CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral 
e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 
 – CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran. 
– CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da 
relación laboral. 
 – CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa. 
– CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. 
 – CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do 
traballo.  
 
 
RA3. Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias 
cubertas, e identifica as clases de prestacións. 
 
 – CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a 
mellora da calidade de vida da cidadanía. 
 – CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social. 
 – CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora 
e as cotas correspondentes a ela e á empresa. 
 – CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus 
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos. 
 – CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos 
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de 
nivel contributivo básico.  
 
 
RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e 
oportunidades de emprego ao longo da vida. 
 
 – CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan 
a toma de decisións profesionais.  
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– CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para 
a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 
 – CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión 
Europea. 
 – CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso 
ao emprego e nas condicións de traballo.  
– CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de 
técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 
 – CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade 
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar 
e permitir unha axeitada inserción laboral.  
– CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas 
coa titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóviles 
 – CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego. 
– CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co 
título. 

      

 
 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
Realizaranse traballos de recuperación semanais por cada unidade didáctica suspensa. Será 
necesario que cada alumno entregue os traballos correspondentes a cada unha das unidades que 
teña suspensas para poder aprobar o módulo. Estos traballos serán puntuados entre 0 e 10 
puntos, será necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Tarefas de recuperación: 
Probas escritas que o alumnado deberá entregar nas datas e tempos acordados. Serán avaliadas 
mediante táboas de indicadores e terán un valor final de 0 a 10 puntos. Será necesario acadar 
unha nota mínima dun 5 en cada proba para poder considerar aprobado o módulo.  
 
Tarefas de ampliación/reforzo:  

     Uso de táboa de indicadores por cada tarefa para determinar se a tarefa é apto ou non apta. Unha 
tarefa non entregada conta como non apta. Terase en conta a porcentaxe da tarefa realizada 
correctamente para subir a nota. A cualificación final aumentará en 0,5 puntos se entregan a 
metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 
100% das tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Realizarase reforzo dos contidos xa vistos durante o curso 

• Plantexarase a realización de traballos relacionados cos contidos, estes 
poderán ser de resolución de supostos prácticos, contestación de preguntas 
tipo test, visualización de vídeos ou búsqueda de información en páxinas web, 
etc.. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

   Utilízase a plataforma edmodo, a plataforma jitsi,  e o correo electrónico como 
sistema de comunicación co alumnado. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, power points, videos, páxinas web 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  Utilízase a plataforma edmodo, a plataforma jitsi,  e o correo electrónico como 
sistema de comunicación co alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses , s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos amovibles do vehiculo, identificación, tipos de carrocerìa CA1.1 Definíronse os tipos de carrocerias e as súas unidades asociadas.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida

CA1.3 Identificáronse os elementos amovibles da carroceria

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e identificacion vin, pr, codigo color normalizados de cada fabricante.

CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes amovibles utilizados

CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento dos elementos amovibles.

CA1.9 Describíronse os procesos de desmontaxe e axuste

CA1.10 Identificáronse os tipos de carrocerias máis usuais, e a súa aplicación en vehículos

RA2 - Monta elementos amivibles, alzaliunas e peche, axuste. CA2.2 Resolvéronse circuítos de elevsalunas

CA2.3 Calibráronse e axustáronse os elementos amovibles montados.

CA2.4 Medíronse os parámetros e cotas de axuste e afloramento dos elementos amovibles.

CA2.6 Realizáronse montaxes de sistema de peche do vehículo.

CA2.7 Realizouse a montaxe de elevalunas do vehiculo.

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos elementos montados.

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - 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

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica e carroceria

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

UD formativa 2

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de suspensión e transmisión CA1.1 Describíronse as características e a constitución do sistema de suspensión
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CA1.2 Realizáronse a desmontaxe e axuste dos sistemas de suspensión.

CA1.4 Identificáronse os elementos de transmisión do vehículo.

CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de suspensión e transmisión.

RA2 - Localiza avarías e reparación dos elementos de suspensión e transmisión CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.6 Extraeuse a información das averias

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o sistema de suspensión e transmisión CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo

CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír

CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema

CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados

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

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

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

UD formativa 3

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de suspensión e transmisión CA1.1 Relacionáronse as características da suspensión e transmisión.
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CA1.2 Identificáronse as características dos elementos de suspensión e transmisión.

CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de suspensión e transmisión.

CA1.3 Localizáronse os elementos dos sistemas de suspensión e transmisión.

RA2 - Localiza avarías dos sistemas de suspensión e transmisión. CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o sistema de suspensión e transmisión. CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento

CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados.

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

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

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

2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que
as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas
De ser posible e se a temporalización o permite se fará examen escrito teórico 
fundamentado na parte teorica e na parte práctica para poder calibrar mellor o 
alumnado do grupo.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
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tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita cos contidos minimos da programación para este módulo.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

mesma metodoxia de probas e realización de traballos pendentes de reforzo.

Criterios de cualificación:

A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
tarefas de ampliación entregadas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
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Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
Semanalmente, se enviará vía whatapp unha tarefa de recuperación ou ampliación se 
non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta 
que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver a tarefa 
realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar recuperar 
contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail.

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
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Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage e Electude 
para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os mércores de 13 a 14 horas 
unha conexión a aplicación meet.fit.si para video conferencia como titoría tanto
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UD formativa 1
RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos de embelecemento de superficies CA1.1 Definíronse os tipos de carrocerias e as súas unidades asociadas.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida

CA1.3 Identificáronse os elementos de embelecemento.

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e identificacion vin, pr, codigo color normalizados de cada fabricante.

CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes do equipo de pintado

CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento dos elementos de pintado.

CA1.9 Describíronse os procesos de desmontaxe e axuste e preparación.

CA1.10 Identificáronse os tipos de carrocerias máis usuais, e a súa aplicación e enmascarado.

RA2 – enmascarado do vehículo. CA2.2 Resolvéronse tipos de enmascarado 

CA2.3 Calibráronse e axustáronse os elementos preciso para a plicación de pintura

CA2.4 Medíronse os parámetros e cotas de axuste previos a aplicación de pintura e laca de embelecemento

CA2.6 Realizáronse montaxes de equipos de pintado.

CA2.7 Realizouse a identificación codigo color e proceso de mezcla.

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos elementos montados.

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - 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

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica e carroceria

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas

UD formativa 2

RA1 - Caracteriza o funcionamento da cabina de pintado CA1.1 Describíronse as características e a constitución do forno de pintado
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CA1.2 Realizáronse a desmontaxe e axuste dos sistemas de filtrado.

CA1.4 Identificáronse os elementos da cabina e plano aspirante.

CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de suspensión e transmisión.

RA2 - Localiza avarías e reparación dos elementos de suspensión e transmisión CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.6 Extraeuse a información das averias

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o sistema de aire e forno de pintado. CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo

CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír

CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema

CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados

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

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

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

UD formativa 3

RA1 – utilización de aerografo e diseño de franxas e dibuxo artistico no pintado do vehículo. CA1.1 Relacionáronse as características do aerografiado.
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CA1.2 Identificáronse as características dos elementos de aerografia.

CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de aerografia.

CA1.3 Localizáronse os elementos de aerografia e técnicas aplicadas.

RA2 - Localiza de defecgtos de pintado CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos

CA2.8 Determináronse as causas da avaría

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

RA3 - Mantén o equipo de mezcla de pintura. CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento

CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades

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

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica
CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de 
operacións na área de electromecánica
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados.

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

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

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

2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos:
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará en 
0,5 puntos se entregan a mitade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das 
tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que
as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas
De ser posible e se a temporalización o permite se fará examen escrito teórico 
fundamentado na parte teorica e na parte práctica para poder calibrar mellor o 
alumnado do grupo.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
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tarefas de ampliación entregadas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita cos contidos minimos da programación para este módulo.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

mesma metodoxia de probas e realización de traballos pendentes de reforzo.

Criterios de cualificación:

A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas
tarefas de ampliación entregadas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Instrumentos:
Tarefas de recuperación  Uso de check list para avaliar as tarefas que recuperen 
aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por item). Puntuación de 
0 a 10 da nota obtida nas tarefas que recuperen aspectos teóricos (probas 
escritas).
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Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é 
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa se propón unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. Cada alumno 
deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, os CA's eminentemente prácticos 
quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro curso.
Por cada actividade teórica suspensa, se deberá realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
Semanalmente, se enviará vía whatapp unha tarefa de recuperación ou ampliación se 
non ten que recuperar. Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta 
que teñen a súa disposición así como o tempo que teñen para devolver a tarefa 
realizada a bolígrafo e escaneada ou fotografada. No caso de precisar recuperar 
contidos teóricos se realizará unha proba teórica vía correo electrónico. Para evitar 
diferenzas entre o alumnado conectado, se enviarán as preguntas ou traballos a 
realizar por e-mail e deberán, nun tempo determinado, respostar nunha folla con 
bolígrafo. Unha vez rematado o tempo, deberán escanear ou fotografar esta folla e 
enviala por e-mail.

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un alumno se 
conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento 
no que se poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e 
criterios de avaliación da proba para que se publique na páxina web do centro.
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Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será únicamente 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as probas versarán 
únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, asemade pode
acceder a información das plataformas blinklearning, Macmillan Advantage e Electude 
para a visualización de vídeos e explicacións de supostos prácticos e consulta de 
aspectos teóricos. Debido a diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de 
comunicación é o correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correos electrónicos 
onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a páxinas web de 
ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera outra información do 
seu interese. Asemade, ten a súa disposición os mércores de 13 a 14 horas 
unha conexión a aplicación meet.fit.si para video conferencia como titoría tanto
para alumnado como para as familias.
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UNIDAD FORMATIVA 1

RA1 RA1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a 
saúde laboral.

CA1CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os 
factores de risco máis habituais do sector do transporte e mantemento de vehículos.

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en electromecánica
de vehículos automóbiles.

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco 
laboral grave e inminente.
CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
contornos de traballo relacionados co perfil profesional 

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional
de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles.
CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben S 50
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias
no caso de materializarse
CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos S 10
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

UNIDAD FORMATIVA 2

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de
traballo.

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa
en materia de prevención de riscos
CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do 
dereito do traballo.

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas 
de fomento da contratación para determinados colectivos.

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

Pode facerse  tamén seguindo o  modelo  que se  teña na programación didáctica
respectiva

2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación se utilizaron os procedementos descritos na 
programación didáctica.
Na 3ª avaliación, o grupo recupera, reforza e amplía conceptos por vía telemática. 
Os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de repaso, recuperación e ampliación: A cualificación será de 0 a 10 en 
cada unha das tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. 
Para acadar aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación e repaso.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación e repaso e ampliación:  Uso de probas escritas tipo test e 
exercicios prácticos, con puntuación de 0 a 10 para avaliar as tarefas e actividades 
que recuperen e repasen ou amplien, de aspectos prácticos e teóricos.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada 
polas tarefas de ampliación entregadas, co descrito anteriormente.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non se aplica

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non se aplica
Ao alumnado con perda do dereito a avaliación continua, se lle aplicarán os criterios de 
avaliación anteriores desta adaptación da programación

 

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado nestas circunstancias.

Non hai alumnado pendente, pero si con perda de avaliación continua que se 
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lle aplicará o seguinte: o alumnado terá que superar todo las actividades de 
recuperación, para superar os CAS ,para poder superar o modulo deberá 
entregalas en forma e tempo indicado seguindo ás instrucións, terá unha nota 
de 0-10 nas actividades de recuperación por cada avaliación con perda de 
avaliación, e farase a media correspondente, os que teñan algunha avaliación 
aprobada se lle fará media con esa nota.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non se aplica
Non hai alumnado pendente pero si con perda de avaliación continua .
O alumando deberá  entregar todas as actividades de recuperación en tempo e 
en forma seguindo as instrucións, serán avaliadas de 0-10 con probas escritas 
teórico prácticas , correspondentes as súas avaliacións con perda,  o alumnado 
non realiza as tarefas de recuperación de cada avaliación en tempo en forma 
axeitada non aprobará o modulo, os que non as entreguen farase proba 
telemática en jitsi meet en  xuño.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade  teórica ou práctica, suspensa se propón unha tarefa de 
recuperación consistente na realización de supostos  teórico-prácticos 
similares aos vistos na aula e actividades de recuperación/repaso. Cada 
alumno deberá realizar as tarefas das prácticas e contidos teóricos suspensas,
os CA’s eminentemente prácticos quedarán ser  avaliados ata o vindeiro 
curso.
 As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade. se enviará vía correo electrónico unha tarefa de
recuperación, de repaso ou ampliación, se non ten que recuperar 

Alumnado sen conectividade: Mentras non hacha posibilidade de que un 
alumno se conecte, se realizará unha proba teórica e outra práctica de 
recuperación no momento no que se poda facer asistencia presencial ao 
centro. No momento no que se coñezan as datas de posible presencia no 
centro (mes de xuño), se enviará as datas, lugares e criterios de avaliación 
da proba para que se publique na páxina web do centro.
Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 
únicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 
probas versarán únicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Materiais e recursos O material serán os apuntes entregados durante o primeiro e o segundo trimestre e 
o terceiro enviados por correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
Resultados de Aprendizaxe 

UD 3 Formativa 1 
RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das 
técnicas de desmontaxe 

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

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. 

UD 5 Formativa 1 
RA1 - Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das 
técnicas de desmontaxe 

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

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

RA4 - Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en 
función das características estipuladas por fábrica. 
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Criterios de Avaliación

 
procesos establecidos, con análise das CA1.10.1 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza durante as 

operacións de soldadura con equipo de electrodo revestido.

elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e 
CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se 
vaia realizar. 
CA3.8.1 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes 
durante a realización das probetas. 

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 
CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos. 
CA5.6.2 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental nas operacións realizadas nesta U.D. 
 

Desmonta elementos fixos soldados segundo procesos establecidos, con análise das CA1.10.3 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza durante as 
operacións de substitución de elementos fixos dunha carrozaría.

Selecciona equipamentos de soldaxe, e describe as súas características e os tipos de unión 

CA2.3.2 Describironse a técnicas de soldaxe con equipos Mig
resistencia. 
CA2.7.2 Describíronse os parámetros de axuste das máquinas Mig
de resistencia en función da unión e do material. 
CA2.8.2 Describíronse as secuencias de traballo para soldar con equipod Mig
por puntos de resistencia. 

Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e 
CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se 
vaia realizar. 
CA3.8.2 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes 
durante a realización de substitución de elementos fixos 

Solda elementos fixos do vehículo, logo de seleccionar o procedemento de soldaxe en 

CA4.1 Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte 
o material base dos elementos para unir. 
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.
CA4.4 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG e MIG
resistencia que deba soportar a unión. 
CA4.5 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a 
zona. 
CA4.6 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en 
función das pezas que se unan. 
CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en 
función do material base. 
CA4.9 Verificouse que as soldaduras efectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a 
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia.
CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 

 

imprescindibles 
Criterios de Avaliación 

CA1.10.1 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza durante as  
operacións de soldadura con equipo de electrodo revestido. 
CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se  

CA3.8.1 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes  

CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro  

CA5.6.2 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección  

CA1.10.3 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza durante as  
substitución de elementos fixos dunha carrozaría. 

CA2.3.2 Describironse a técnicas de soldaxe con equipos Mig-Mag, Tig e por puntos de  

CA2.7.2 Describíronse os parámetros de axuste das máquinas Mig-Mag, Tig e por puntos  

CA2.8.2 Describíronse as secuencias de traballo para soldar con equipod Mig-Mag, Tig e  

CA3.4 Perfiláronse as zonas de unión e preparáronse os bordos en función da unión que se  

CA3.8.2 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes  
 

CA4.1 Seleccionáronse os equipamentos de soldadura e os materiais de achega consonte  

CA4.2 Axustáronse os parámetros dos equipamentos e puxéronse en servizo tendo en  
que unir e os materiais de achega. 

MAG e MIG-Brazing, tendo en conta a  

CA4.5 Soldáronse pezas de aluminio mediante soldadura sinérxica, logo de temperar a  

ldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os eléctrodos en  

CA4.8 Soldáronse pezas mediante soldadura TIG, utilizando o material de achega en  

fectuadas cumpran os requisitos estipulados canto a  
penetración, fusión, porosidade, homoxeneidade, cor e resistencia. 
CA4.10 Verificouse que as pezas substituídas lle devolvan as características dimensionais  
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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. 

UD 6 Formativa 1 

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

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

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. 

UD 7 Formativa 2 
RA1 - Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de 
unión e os equipamentos e os materiais necesarios. 
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e xeométricas ao conxunto. 

 
normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 

CA5.4.2 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos durante as actividades prácticas realizadas nesta U.D.
CA5.6.4 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental nas operacións realizadas nesta U.D. 
 

soldados segundo procesos establecidos, con análise das 

CA1.2 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de 
soldadura. 
CA1.3 Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de 
corte. 
CA1.4 Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo.
CA1.5 Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos.
CA1.6 Quitáronse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios.
CA1.8 Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unió
etc.). 
CA1.9 Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás 
establecidas nas normas técnicas. 

Prepara a zona de unión para a montaxe de elementos fixos, e analiza o tipo de soldadura e 

CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión.
CA3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificació
documentación técnica. 
CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrí
se especifican na documentación. 
CA3.8 Comprobouse o aliñamento dos elementos novos coas pezas adxacentes.

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 
CA5.4.3 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos durante as actividades prácticas realizadas nesta U.D.
CA5.6.5 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental nas operacións realizadas nesta U.D. 
 

Substitúe elementos fixos pegados e engatillados, tendo en conta a relación entre o tipo de CA1.2 Identificouse o elemento para substituír e o tipo de unión utilizada.
CA1.3 Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais.
CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos.
CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións.
CA1.6 Preparouse o pegamento e pegouse o elemento respectando os tempos de 
presecadura e curado. 
CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións 
pegadas e engatilladas. 
CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións 
dimensionais e de forma do vehículo. 
CA1.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade e protección ambiental 
estipuladas para as operacións realizadas. 
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CA5.4.2 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro  
prevención de riscos durante as actividades prácticas realizadas nesta U.D. 

CA5.6.4 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección  

CA1.2 Seleccionáronse os equipamentos necesarios para o corte de puntos e cordóns de  

CA1.3 Interpretouse a documentación técnica para determinar as unións e os puntos de  

CA1.4 Relacionouse a simboloxía coas unións que representa no vehículo. 
CA1.5 Determinouse o método para aplicar na substitución dos elementos fixos. 

nse puntos e cordóns de soldadura cos equipamentos e os útiles necesarios. 
CA1.8 Realizouse a traza do corte tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, reforzo,  

CA1.9 Verificouse que as operacións de corte realizadas se axusten ás especificacións  

CA3.5 Aplicáronse as masillas e os aprestos antioxidantes na zona de unión. 
3.6 Preparáronse os reforzos para as unións segundo as especificacións da  

CA3.7 Colocáronse as pezas novas respectando as folguras, os axustes e as simetrías que  

elementos novos coas pezas adxacentes. 
CA5.4.3 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro  
factor de prevención de riscos durante as actividades prácticas realizadas nesta U.D. 
CA5.6.5 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección  

substituír e o tipo de unión utilizada. 
CA1.3 Describíronse as características e o uso dos adhesivos estruturais. 
CA1.4 Realizouse a desmontaxe de unións con adhesivos. 
CA1.5 Aplicáronse os tratamentos anticorrosivos nas unións. 

o e pegouse o elemento respectando os tempos de  

CA1.8 Aplicáronse os tratamentos de estanquidade que se deben efectuar en unións  

CA1.9 Verificouse que os elementos ensamblados cumpran as especificacións  

CA1.10 Cumpríronse e respectáronse as normas de seguridade e protección ambiental  
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Avaliación 

  
Procedementos:

Durante a 
programación didáctica.

Nesta 3ª avaliación, o
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 
algunha parte suspensa

Tarefas de re
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acad
módulo deberanse

Tarefas de ampliación:
aumentar
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

        A cualificación final será a media das dúas primeira
en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas

   
Instrumentos:

Tarefas de recuperación:
- Análise sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
- Análise das producións 
- Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 
e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.
- Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios.
          Tarefas de reforzo:
- Análise sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
- Análise das producións do alumnado.

- Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos 
progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

Cualificación final 

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
       A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 
avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada 
tarefas de ampliación entregadas.

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

Non é de aplicación
Non hai alumnado nestas circunstancias.
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de 
Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos
Non hai alumnado nestas circunstancias
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos: 
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos descritos na 

programación didáctica. 
Nesta 3ª avaliación, o grupo clase pasa a reforzar conceptos

telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 
algunha parte suspensa. Os procedementos de avaliación serán:

Tarefas de recuperación: a cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acad
módulo deberanse superar todas as tarefas de recuperación.

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota;
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se 
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

A cualificación final será a media das dúas primeira
en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 
Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

Tarefas de reforzo: 
sistemática do alumnado: interese, participación, etc.

Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos 

progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 

avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
tarefas de ampliación entregadas. 

Non é de aplicación 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 
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os procedementos descritos na 

reforzar conceptos por vía 
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 

ntos de avaliación serán: 
cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 

tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
superar todas as tarefas de recuperación. 

servirán para subir nota; a cualificación final 
tade destas tarefas, en 1 punto se 

entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo 

en conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios. 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos 
progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda 

avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e aplicando os 
unha das avaliacións, aumentada na cantidade determinada polas 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades  

recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as t
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso.

ou un traballo

contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 
voluntario e soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa com
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas
virtual

  Alumnado con

tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
tarefa facilítaselles 
como o tempo 
facer
caso de precisar recuperar
teórica vía correo electrónico ou proporase un traba

  Alumnado sen conectividade:

unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no 
lugares e criterios de av
web do centro.

será u
as probas versarán u

Materiais e recursos 

consulta técnica e 
libros de texto e apuntes do curso. A
das plataformas 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóri
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico.
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Por cada actividade práctica suspensa proponse 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso. 

Por cada actividade teórica suspensa, débese realizar unha proba teó
ou un traballo. 

As actividades de ampliación versarán sobre traballos 
contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 
voluntario e soamente permiten subir nota final. 

Continua e formativa, adaptada ás características do alumnado. Té
prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas
virtual, correo electrónico  e videoconferencias. 

 
Alumnado con conectividade: 

Periodicamente,  envíase ,vía correo electrónico
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
arefa facilítaselles posibles materiais de consulta á

como o tempo máximo fixado para a súa realización e entrega, que poderán 
facer como mellor consideren (a bolígrafo, escaneada ou fotografada
caso de precisar recuperar contidos teóricos poderase facer unha proba 
teórica vía correo electrónico ou proporase un traba

 
Alumnado sen conectividade: 

 Mentras non haxa posibilidade de que un alumno se conecte, realizarase 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), enviaranse
lugares e criterios de avaliación da proba para a súa publicación
web do centro. 

     Se o alumno tivera aprobadas as dúas prime
será unicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teorí
as probas versarán unicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

Ao alumnado facilítolle documentación necesaria
consulta técnica e de vídeos formativos, tendo tamén á

ros de texto e apuntes do curso. Asemade, pode acceder a información 
das plataformas blinklearning e Paraninfo para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóri
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico. 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 

 

(recuperación, repaso, reforzo, e 

ade práctica suspensa proponse unha tarefa de 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 

arefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 

realizar unha proba teórica 

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos 
contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 

características do alumnado. Téntase 
prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 

prensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas e recursos como a aula 

vía correo electrónico e pola aula virtual, unha 
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 

ateriais de consulta á súa disposición, así 
para a súa realización e entrega, que poderán 

escaneada ou fotografada). No 
contidos teóricos poderase facer unha proba 

teórica vía correo electrónico ou proporase un traballo .  

de que un alumno se conecte, realizarase 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 

centro (mes de xuño), enviaranse as datas, 
aliación da proba para a súa publicación na páxina 

Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba 
para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, 

nicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

tolle documentación necesaria, así como direccións de 
formativos, tendo tamén á súa disposición os 

pode acceder a información 
para a visualización de vídeos e 

explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
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4. Información e publicidade 

O contacto e envío de  información o alumnado  estase mantendo
aula virtual, correo electrónico e videoconferencia. 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Información e publicidade.  
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reforzo, repaso, e no seu 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
Resultados de Aprendizaxe 

UD 3 Formativa 1 
RA2 - Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as 
técnicas e os procedementos axeitados. 
UD 4 Formativa 1 

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

UD 7 Formativa 2 

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

UD 8 Formativa 2 

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

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Criterios de Avaliación

 
as formas e as cotas orixinais, aplicando as CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro.

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

 

Repara elementos de aceiro para devolver as formas e as cotas orixinais, aplicando as 

CA2.6 Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e 
ventosas. 
CA2.7 Efectuouse a reparación de elementos sen acceso mediante a apertura dunha ventá 
e a utilización do martelo de inercia. 
CA2.8 Reparouse a deformación mediante varas, logo de elixir a apropiada ao tipo de 
deformación. 

 
 

materiais plásticos e compostos, devolvéndolles a forma e as 

CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto 
que cumpra reparar. 
CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para 
efectuar a reparación. 
CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar 
o método de reparación do elemento. 
CA2.5 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos con achega de 
calor. 
CA2.6 Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor.
CA2.8 Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural.

 

elementos de materiais plásticos e compostos, devolvéndolles a forma e as 

CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto 
que cumpra reparar. 
CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para 
efectuar a reparación. 
CA2.9 Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta, 
ata lograr as dimensións da peza. 
CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 

 

imprescindibles 
Criterios de Avaliación 

CA2.4 Reparáronse deformacións mediante elementos de batido específicos para aceiro. 
CA2.5 Recolleuse o exceso de material mediante aplicación de calor e batido. 

CA2.6 Reparáronse elementos metálicos de difícil acceso mediante martelo de inercia e  

se a reparación de elementos sen acceso mediante a apertura dunha ventá  

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

CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto  

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os medios e os materiais necesarios para  

CA2.3 Interpretouse a documentación técnica e a súa simboloxía asociada para determinar  

óns sen rotura en materiais termoplásticos con achega de  

CA2.6 Reparouse un elemento termoplástico mediante soldadura con achega de calor. 
CA2.8 Reparouse un elemento de material termoplástico por pegado estrutural. 

CA2.1 Identificáronse as características e a composición do elemento plástico ou composto  

e os materiais necesarios para  

CA2.9 Realizouse a reparación de elementos de fibra mediante resina, catalizador e manta,  

CA2.10 Aplicáronse as normas de seguridade laboral e de impacto ambiental. 
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Avaliación 

  Procedementos:
Durante a 

programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o

telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 
algunha parte suspensa

Tarefas de re
tarefas de cada práctica ou proba escri
módulo deberanse

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota;
aumentar
entregan o 75%

        A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas

 

Instrumentos:
Tarefas de recuperación:

- Análise sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
- Análise das producións do alumnado.
- Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 
e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.
- Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios.
          Tarefas de reforzo:
- Análise sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
- Análise das producións do alumnado.

- Fichas de seguimento persoal: deixando constan
progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
       

segunda 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

Non é de apli
Non hai alumnado nestas circunstancias.

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias.

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado nestas circunstancias.

Procedementos
Non hai alumnado nestas circunstancias
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2. Avaliación e cualificación 
Procedementos: 

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos descritos na 
programación didáctica. 

Nesta 3ª avaliación, o grupo clase pasa a reforzar conceptos
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 
algunha parte suspensa. Os procedementos de avaliación serán:

Tarefas de recuperación: a cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acad
módulo deberanse superar todas as tarefas de recuperación.

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota;
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se 
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 
Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios.

Tarefas de reforzo: 
sistemática do alumnado: interese, participación, etc.

Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constan

progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
       A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e 

segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas. 

Non é de aplicación 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias 

 
CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: 

 

os procedementos descritos na 

reforzar conceptos por vía 
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 

. Os procedementos de avaliación serán: 
cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 

ta suspensa. Para acadar aprobado do 
superar todas as tarefas de recuperación. 

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota; a cualificación final 
tade destas tarefas, en 1 punto se 

das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas. 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 

conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios. 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos 
progresos e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e 

avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades  

recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso.

ou un traballo
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. 
soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

prever distintas situacións de aprendizaxe p
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativa
virtual

  Alumnado con conectividade:

tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
tarefa facilítaselles 
como o tempo máximo fixado
facer
caso de precisar recuperar
teórica vía correo electrónico ou proporase un traballo

  Alumnado sen conectividade:

unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no 
lugares e cri
web do centro.
     
unicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teorí
probas versarán u

Materiais e recursos 

de consulta técnica e 
lib
das plataformas 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é
correo electrónico.
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Por cada actividade práctica suspensa proponse 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso. 

Por cada actividade teórica suspensa, débese realizar unha proba teó
ou un traballo. 
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 
se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e 
soamente permiten subir nota final. 

Continua e formativa, adaptada ás características do alumnado. Té
prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas
virtual, correo electrónico  e videoconferencias. 

 
Alumnado con conectividade: 

Periodicamente,  envíase ,vía correo electrónico
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
arefa facilítaselles posibles materiais de consulta á

como o tempo máximo fixado para a súa realización e entrega, que poderán 
facer como mellor consideren (a bolígrafo, escaneada ou fotografada
caso de precisar recuperar contidos teóricos poderase facer unha proba 
teórica vía correo electrónico ou proporase un traballo

 
Alumnado sen conectividade: 

 Mentras non haxa posibilidade de que un alumno se 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), enviaranse
lugares e criterios de avaliación da proba para a súa publicación
web do centro. 
     Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras avaliacións, a proba será 

nicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teorí
probas versarán unicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

     Ao alumnado facilítolle documentación necesaria
de consulta técnica e de vídeos formativos, tendo tamén á
libros de texto e apuntes do curso. Asemade, pode acceder a información 
das plataformas blinklearning e Paraninfo para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é
correo electrónico. 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 

 

(recuperación, repaso, reforzo, e 

ade práctica suspensa proponse unha tarefa de 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 

realizar unha proba teórica 

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión cando 

Estas tarefas son de carácter voluntario e 

características do alumnado. Téntase 
ara poder acadar os obxectivos 

previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 

s e motivadoras mediante ferramentas e recursos como a aula 

vía correo electrónico e pola aula virtual, unha 
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 

ateriais de consulta á súa disposición, así 
para a súa realización e entrega, que poderán 

escaneada ou fotografada). No 
contidos teóricos poderase facer unha proba 

teórica vía correo electrónico ou proporase un traballo .  

de que un alumno se conecte, realizarase 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 

centro (mes de xuño), enviaranse as datas, 
aliación da proba para a súa publicación na páxina 

iras avaliacións, a proba será 
nicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 

obre os criterios de avaliación a recuperar. 

tolle documentación necesaria, así como direccións 
de vídeos formativos, tendo tamén á súa disposición os 

pode acceder a información 
para a visualización de vídeos e 

explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
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O contacto e envío de  información o
aula virtual, correo electrónico e videoconferencia.

Publicidade  Publicación o
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4. Información e publicidade 

O contacto e envío de  información o alumnado  estase mantendo
aula virtual, correo electrónico e videoconferencia. 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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alumnado  estase mantendo mediante a 
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Avaliación e cualificación. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
Resultados de Aprendizaxe 

UD 1  

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

UD 2 

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. 

PÁXINA 2 DE 7 

Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Criterios de Avaliación

  

específica, aplicando os 

CA1.1.1 Describíronse as técnicas de representación das proxeccións cilíndricas 
Ortogonais 
CA1.1.2 Realizouse a representación de pezas a man alzada empregando as proxeccións 
e respectando as normas de representación estudadas 
CA1.2.1 Describíronse as perspectivas e as técnicas de representación de pezas 
empregandoas. 
CA1.2.2 Debuxáronse as pezas sinxelas representadas por medio de vistas en 
perspectiva cabaleira e isométrica 
CA1.4.2 Acotáronse os debuxos de pezas representados.
CA1.6.1 Colocáronse no plano as vistas e perspectivas segundo as normas de 
representación. 
 

Traza pezas para o seu posterior mecanizado, tendo en conta a relación entre as 
do esbozo e dos planos, e a precisión dos equipamentos de 

CA2.1.1 Identificouse o calibre e describironse as súas características principais 
(apreciación en función do nonio, capacidade de medida e precisión) empregando o SMD
CA2.1.3 Identificouse o palmer e describíronse as súas características principais 
(apreciación, capacidade de medida, cabeza micrométrica, precisión, etc.) e realizouse o
axuste inicial do mesmo. 
CA2.1.5 Identificouse o comparador e o alexómetro e realizouse o calado inicial
CA2.2.1 Describiuse o funcionamento do calibre en relación coas medidas que haxa que 
efectuar. 
CA2.2.2 Describiuse o funcionamento do micrómetro en relación coas medidas que haxa 
que efectuar. 
CA2.2.4 Describiuse o funcionamento do reloxio comparador e o alexómetro en relación 
coas medidas que haxa que efectuar. CA2.3.1 Describiuse o sistema métrico de medición e 
interpretáronse os conceptos de  
nonius e de apreciación 
CA2.4.2 Interpretouse o plano e identificouse o traballo d
CA2.5.1 Describiuse o sistema métrico decimal e calculáronse os múltiplos e submultiplos 
empregados. 
CA2.6.1 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co calibre 
empregando o SMD e coa precisión esixida. 
CA2.6.3 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co palmer 
empregando o SMD e coa precisión esixida. 
CA2.6.4 Realizouse a comparación de magnitudes co reloxio comparador e o alexómetro
CA2.7.1 Describíronse as ténicas e ferramentas de trazado.
CA2.8.1 Executouse o trazado plano adecuadamente e con precisión para a realización da 
peza. 
CA2.8.2 Executouse o trazado ao aire adecuadamente e con precisión para a realización 
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CURSO: 2019/2020 
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imprescindibles 
Criterios de Avaliación 

CA1.1.1 Describíronse as técnicas de representación das proxeccións cilíndricas  

CA1.1.2 Realizouse a representación de pezas a man alzada empregando as proxeccións  

CA1.2.1 Describíronse as perspectivas e as técnicas de representación de pezas  

CA1.2.2 Debuxáronse as pezas sinxelas representadas por medio de vistas en  

CA1.4.2 Acotáronse os debuxos de pezas representados. 
CA1.6.1 Colocáronse no plano as vistas e perspectivas segundo as normas de  

CA2.1.1 Identificouse o calibre e describironse as súas características principais  
(apreciación en función do nonio, capacidade de medida e precisión) empregando o SMD 
CA2.1.3 Identificouse o palmer e describíronse as súas características principais  
(apreciación, capacidade de medida, cabeza micrométrica, precisión, etc.) e realizouse o 

realizouse o calado inicial 
CA2.2.1 Describiuse o funcionamento do calibre en relación coas medidas que haxa que  

CA2.2.2 Describiuse o funcionamento do micrómetro en relación coas medidas que haxa  

to do reloxio comparador e o alexómetro en relación  
coas medidas que haxa que efectuar. CA2.3.1 Describiuse o sistema métrico de medición e 

CA2.4.2 Interpretouse o plano e identificouse o traballo de trazado a realizar 
CA2.5.1 Describiuse o sistema métrico decimal e calculáronse os múltiplos e submultiplos  

CA2.6.1 Realizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co calibre  

ealizáronse medidas interiores, exteriores e de profundidade co palmer  

CA2.6.4 Realizouse a comparación de magnitudes co reloxio comparador e o alexómetro 
CA2.7.1 Describíronse as ténicas e ferramentas de trazado. 
CA2.8.1 Executouse o trazado plano adecuadamente e con precisión para a realización da  

CA2.8.2 Executouse o trazado ao aire adecuadamente e con precisión para a realización  
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RA6 - Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de 
manipulación e execución. 
UD 3 

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. 

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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da peza. 
CA2.9 Verificouse que as medidas de trazado corresponda
planos. 
 

 
Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de 

CA6.9 Utilizáronse os EPI axeitados as tarefas que se realizan

 

manualmente, tendo en conta a relación entre as técnicas de medición e as 

CA3.1.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil
CA3.1.4 Describiuse a corrosión, as súas consecuencias e as medidas de prevención 
empregadas. 
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 
CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais, S 3
os acabamentos e as formas que se desexen. 
CA3.7.1 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para 
realizar os cortes propostos na peza 
CA3.7.2 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para 
lograr o acabado solicitado despois do limado 
CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas S 3
correspondentes (limadura, corte, etc.). 

Constrúe pequenos útiles adaptados ás necesidades do traballo, e avalía as condicións de 
CA6.9 Utilizáronse os EPI axeitados as tarefas que se realizan

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

CA6.9 Utilizáronse os EPI axeitados as tarefas que se realizan 

CA3.1.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no automóbil 
n, as súas consecuencias e as medidas de prevención  

CA3.3 Clasificáronse os tipos de limas atendendo ao seu picado e á súa forma, tendo en 

CA3.4 Seleccionáronse as follas de serra tendo en conta o material para cortar. 
CA3.6 Relacionáronse as ferramentas de corte con desprendemento de labra cos materiais, S 3 

CA3.7.1 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para S 3 

CA3.7.2 Estudáronse e interpretáronse adecuadamente os esbozos e os planos para S 3 

CA3.8 Déronselle á peza as dimensións e a forma estipuladas, aplicando as técnicas S 3 

CA6.9 Utilizáronse os EPI axeitados as tarefas que se realizan 



 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

 

 

 
 

Avaliación 

  Procedementos:
Durante a 

programación didáctica.
Nesta 3ª avaliación, o

telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 
algunha parte suspensa

Tarefas de re
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acad
módulo deberanse

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota;
aumentar
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

        A cualificación fin
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas

   Instrumentos:
Tarefas de recuperación:

- Análise sistemática do alumnado: interese, 
- Análise das producións do alumnado.
- Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 
e/ou dificultades experimentados polo alumno/a.
- Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionar
          Tarefas de reforzo:
- Análise sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
- Análise das producións do alumnado.
- Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 
e/ou dificultades experimentados polo 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
       A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e 
segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

Non é de aplicación
Non hai alumnado nestas circunstancias.
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias.

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado nestas circunstancias.

Procedementos
Non hai alumnado nestas circunstancias.
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2. Avaliación e cualificación 
Procedementos: 

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos descritos na 
programación didáctica. 

Nesta 3ª avaliación, o grupo clase pasa a reforzar conceptos
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 

unha parte suspensa. Os procedementos de avaliación serán:
Tarefas de recuperación: a cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 

tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acad
módulo deberanse superar todas as tarefas de recuperación.

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota;
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se 
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas 

Instrumentos: 
Tarefas de recuperación: 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc.
Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 
Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionar

Tarefas de reforzo: 
sistemática do alumnado: interese, participación, etc.

Análise das producións do alumnado. 
Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

e/ou dificultades experimentados polo alumno/a. 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e 

segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
determinada polas tarefas de ampliación entregadas. 

Non é de aplicación 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado nestas circunstancias. 
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os procedementos descritos na 

reforzar conceptos por vía 
telemática, así como recuperalos , por esta mesma vía, aqueles que teñan 

. Os procedementos de avaliación serán: 
cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 

tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
uperación. 

Tarefas de ampliación: servirán para subir nota; a cualificación final 
tade destas tarefas, en 1 punto se 

entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas. 
al será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 

conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 

participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

Listaxe de cotexo: aplicada a fichas, traballos puntuais e cuestionarios. 

sistemática do alumnado: interese, participación, etc. 

Fichas de seguimento persoal: deixando constancia regularmente dos progresos 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e 

segunda avaliación, unha vez substituidas as notas das tarefas recuperadas e 
aplicando os criterios de cada unha das avaliacións, aumentada na cantidade 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades  

recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso.

ou un traballo

contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 
voluntario e soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas
virtual

  Alumnado con conectividade:

tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
tarefa facilítaselles 
como o tempo máximo fixado
facer
caso de precisar recuperar
teórica 

  Alumnado sen conectividade:

unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao ce
as datas de posible presencia no 
lugares e criterios de av
web do centro.
     
unicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teorí
probas versarán u

Materiais e recursos 

     
consulta técnica e 
libros de texto e apuntes do curso. A
das plataformas 
explicación
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico.
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e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Por cada actividade práctica suspensa proponse 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 
no taller. Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 
curso. 

Por cada actividade teórica suspensa, débese realizar unha proba teó
ou un traballo. 

As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos 
contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 
voluntario e soamente permiten subir nota final. 

Continua e formativa, adaptada ás características do alumnado. Té
prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas
virtual, correo electrónico  e videoconferencias. 

 
Alumnado con conectividade: 

Periodicamente,  envíase ,vía correo electrónico
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 
arefa facilítaselles posibles materiais de consulta á

como o tempo máximo fixado para a súa realización e entrega, que poderán 
facer como mellor consideren (a bolígrafo, escaneada ou fotografada
caso de precisar recuperar contidos teóricos poderase facer 
teórica vía correo electrónico ou proporase un traballo

 
Alumnado sen conectividade: 

 Mentras non haxa posibilidade de que un alumno se conecte, realizarase 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 
poda facer asistencia presencial ao centro. No momento no que se coñezan 
as datas de posible presencia no centro (mes de xuño), enviaranse
lugares e criterios de avaliación da proba para a súa publicación
web do centro. 
     Se o alumno tivera aprobadas as dúas primeiras 

nicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teorí
probas versarán unicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar.

     Ao alumnado facilítolle documentación necesaria
consulta técnica e de vídeos formativos, tendo tamén á

ros de texto e apuntes do curso. Asemade, pode acceder a información 
das plataformas blinklearning e Paraninfo para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
correo electrónico. 
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(recuperación, repaso, reforzo, e 

ade práctica suspensa proponse unha tarefa de 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto 

Cada alumno deberá realizar as tarefas das prácticas suspensas, 
os CA's eminentemente prácticos quedarán ser ser avaliados ata o vindeiro 

realizar unha proba teórica 

iación versarán sobre traballos teóricos dos 
contidos non impartidos polo confiamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 

características do alumnado. Téntase 
prever distintas situacións de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos 
previstos, reformulando tarefas e estratexias sempre que sexa necesario, 
para lograr a súa comprensión, proporcionando aclaracións, explicacións 
complementarias, demostracións e exemplos. Fomentando aprendizaxes 
significativas e motivadoras mediante ferramentas e recursos como a aula 

vía correo electrónico e pola aula virtual, unha 
tarefa de recuperación ou ampliación se non ten que recuperar. Por cada 

ateriais de consulta á súa disposición, así 
realización e entrega, que poderán 

escaneada ou fotografada). No 
contidos teóricos poderase facer unha proba 

o electrónico ou proporase un traballo .  

de que un alumno se conecte, realizarase 
unha proba teórica e outra práctica de recuperación no momento no que se 

ntro. No momento no que se coñezan 
centro (mes de xuño), enviaranse as datas, 

aliación da proba para a súa publicación na páxina 

iras avaliacións, a proba será 
nicamente para subir nota, no caso de prácticas ou teoría suspensa, as 

nicamente sobre os criterios de avaliación a recuperar. 

tolle documentación necesaria, así como direccións de 
de vídeos formativos, tendo tamén á súa disposición os 

pode acceder a información 
para a visualización de vídeos e 

s de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. Debido a 
diferenza de acceso a internet do alumnado, o medio de comunicación é o 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto e 
au

Publicidade  Publicación o
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4. Información e publicidade 

O contacto e envío de  información o alumnado  estase mantendo
aula virtual, correo electrónico, videoconferencia e contacto telefónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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alumnado  estase mantendo mediante a 
e contacto telefónico. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UF: MP0294_33 Elementos metálicos e sintéticos.

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.

 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.
CA1.3 Identificáronse as zonas danadas e indicáronse os cortes e as 
substitucións segundo especificacións técnicas de fábrica.
CA1.4 Realizáronse cortes e despuntamentos coas ferramentas e cos 
equipamentos adecuados, tendo en conta o tipo de unión (solapada, tope, 
reforzo, etc.).
CA1.6 Soldáronse pezas mediante soldadura MIG-MAG.
CA1.8 Soldáronse pezas con soldadura por puntos, logo de seleccionar os 
eléctrodos en función das pezas para unir.
CA1.12 Realizáronse unións e engatillamentos segundo especificacións do 
fabricante
CA1.13 Verificouse que as unións efectuadas cumpran as especificacións 
de calidade estipuladas e que non presenten defectos.
CA1.14 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas

RA2 - Identifica as deformacións sufridas nos elementos non estruturais 
metálicos e sintéticos, e selecciona o método de reparación en función da 
deformación presentada.

CA2.2 Identificáronse as deformacións e os danos na carrozaría aplicando 
as técnicas de diagnóstico: visual, ao tacto, lixadura, peite de siluetas, etc.

RA3 - Desenvolve solucións construtivas para realizar as transformacións 
opcionais e o deseño de pequenos útiles, para o que avalía condicións de 
execución e funcionalidade.

CA3.1 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.
CA3.4 Describíronse as técnicas utilizadas nos procesos de desaboladura: 
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estiramento,recollida e repaso de chapa.
CA3.5 Reparáronse deformacións en elementos metálicos tendo en conta 
as características, as formas e a accesibilidade
CA3.7 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.
CA3.8 Reparáronse deformacións sen rotura en materiais termoplásticos 
con achega de calor.
CA3.9 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura con 
achega de calor.
CA3.10 Reparáronse materiais termoplásticos mediante soldadura 
química.
CA3.11 Reparáronse materiais termoplásticos por pegado estrutural.
CA3.13 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas
CA3.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas.
CA3.15 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as
de seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar 
aprobado do módulo se deberán superar todas as tarefas de 
recuperación con nota igual ou superior a 5.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final 
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 
punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% 
das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación 
nas cales o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado 
na programación do inicio de curso. As actividades de recuperación da 
parte teórica realizaranse a través de preguntas tipo test e de 
desenvolver, en cada actividade indicarase  o método de puntuación das
preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste.
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a 
tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non 
entregada.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na 
programación de inicio de curso.
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo 
estipulado na programación de inicio de curso.
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Criterios de cualificación:
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 
método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas 
de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota 
igual ou superior a 5.
A nota que recibira o alumnado en cada avaliación recuperada será a
ponderación  das  partes  recuperadas  coas  partes  que  tiña  aprobadas
dentro de cada avaliación.
Instrumentos: Empregaranse actividades de recuperación nas cales o 
alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na 
programación do inicio de curso. As actividades de recuperación da 
parte teórica realizaranse a través de preguntas tipo test e de 
desenvolver, en cada actividade indicarase  o método de puntuación das
preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao 
visto no taller.
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica 
ou un traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos 
non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión 
cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter 
voluntario e soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula 
virtual con fecha de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico 
e/ou aula virtual.
Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a 
súa disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar a 
rede proponse a seguinte metodoloxía.
Para as tarefas de recuperación:

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse 
unha proba de recuperación teórica que abordara todos os CA 
teóricos non superados na 1ª e 2ª avaliación.

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase 
unha proba de recuperación práctica que abordara todos os CA 
prácticos non superados.

Para as tarefas de ampliación:
 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase 

una proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir 
nota.

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas de 
recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña 
conectividade

Materiais e recursos O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, 
asemade pode acceder a información das plataformas blinklearning, 
Macmillan Advantage e Electude para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. A 
maiores o profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos 
explicativos,....
O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno por 
correo electrónico, para garantir que non haxa discriminación por culpa da 
conectividade de cada alumno.
Os luns as 20:00 h  o alumnado terá conexión co profesor a través da 
aplicación Webex ou plataforma similar.
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Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 
establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 
da aula virtual onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a 
páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os 
martes de 13:00 a 14:00 horas unha conexión a aplicación a través da 
aplicación webex
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educat i va pa ra o  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma  de  
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UF: MP0292_44 Sistemas de trens de rodaxe: suspensión, dirección e rodas 

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.  
 

 
 
 

CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos que constitúen os 

sistemas 

CA1.5 Describíronse os parámetros de funcionamento dos sistemas e o 
seu axuste. 

CA1.8 Identificáronse sobre o vehículo os elementos que constitúen os 
sistemas. 

CA1.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 
a limpeza establecidas. 

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.  
 

CA2.1 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico en 

relación coa sintomatoloxía dada pola avaría. 

CA2.2 Seleccionouse a documentación técnica relacionada co proceso 
para o diagnóstico da avaría. 

CA2.4 Realizouse o diagrama de secuencia lóxica do proceso de diagnose 
da avaría axudándose de diagramas causa-efecto, en casos necesarios. 

CA2.6 Realizouse a medición de parámetros nos sistemas en 
comparación cos dados en especificacións técnicas. 

CA2.7 Identificouse e localizouse a avaría. 

CA2.9 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

actividades realizadas 
CA2.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 

a limpeza establecidas. 

RA3 - Determina os procedementos de reparación mediante a análise das 
causas e os efectos das avarías achadas.  

 

CA3.1 Definiuse o problema e enunciouse con claridade e precisión. 

CA3.2 Comparáronse os valores dos parámetros de diagnóstico cos dados 
na documentación técnica, co fin de determinar os elementos que 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

 

 

cumpra reparar ou substituír 
CA3.5 Realizouse un esquema de secuencia lóxica das operacións que 

cumpra realizar para a reparación. 

CA3.6 Xeráronse alternativas de reparación en función do diagnóstico. 

CA3.7 Xustificouse a alternativa elixida. 

CA3.8 Determináronse os equipamentos e as ferramentas que cumpra 
utilizar segundo o procedemento elixido. 

CA3.10 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 
a limpeza establecidas. 

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.  
 

CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica, e os medios e 
equipamentos necesarios para realizar as operacións. 

CA4.2 Seleccionáronse, preparáronse e calibráronse os equipamentos e 

as ferramentas necesarias para realizar as operacións. 

CA4.3 Realizouse a desmontaxe, a montaxe e os axustes dos elementos 
da suspensión, dirección e rodas, e verificouse o seu estado. 

CA4.4 Realizouse a recarga de fluídos nos circuítos e verificáronse as 
presións de traballo 

CA4.5 Realizouse o mantemento dos elementos que compoñen os 
sistemas que compoñen o tren de rodaxe en función do seu estado. 

CA4.6 Comprobouse que non existan ruídos anómalos nos circuítos e nos 

sistemas en que se interviñera 

CA4.7 Verificouse o estado das conducións, das válvulas e dos 
repartidores, e realizouse o seu mantemento en función do seu estado 

CA4.8 Desmontouse, montouse e verificouse o estado dos captadores e 
dos compoñentes electrónicos, e realizáronse os axustes establecidos. 

CA4.9 Seguiuse un esquema da secuencia de operacións. 

CA4.11 Realizouse o axuste de parámetros dos sistemas e dos circuítos 
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aos valores especificados na documentación técnica. 
CA4.12 Verificouse que as intervencións realizadas restitúan a 

funcionalidade e que a interacción entre sistemas sexa correcta 

CA4.14 Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e 
a limpeza establecidas. 

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. 
 

CA5.1 Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de seguridade. 

CA5.3 Empregáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 

colectiva previstas para a execución das operacións. 
CA5.4 Manipuláronse materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos 

de traballo evitando situacións de risco. 

CA5.5 Elaboráronse organigramas de clasificación dos residuos 
atendendo á súa toxicidade, ao impacto ambiental e á posterior retirada 
selectiva. 

CA5.6 Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de 

protección ambiental nas operacións realizadas. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliació n e cualifica ción 

Avaliación 

Procedementos: 
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado 

do módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota 
igual ou superior a 5. 
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final 

aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto 
se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das 
tarefas. 

Instrumentos: 

Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación nas 
cales o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na 
programación do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte 
teórica realizaranse a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en 

cada actividade indicarase  o método de puntuación das preguntas de cada 
CA. 
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 

traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste. 

Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a 
tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non 
entregada. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas. 

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas. 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

Non é de aplicación 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na 

programación de inicio de curso. 
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo 
estipulado na programación de inicio de curso. 
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Criterios de cualificación: 
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 

método de puntuación das preguntas de cada CA.  
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 

Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 

cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo 
se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou 
superior a 5. 

A nota que recibira o alumnado en cada avaliación recuperada será a 
ponderación das partes recuperadas coas partes que tiña aprobadas 
dentro de cada avaliación. 
Instrumentos: Empregaranse actividades de recuperación nas cales o 

alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na 
programación do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte 
teórica realizaranse a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en 

cada actividade indicarase  o método de puntuación das preguntas de cada 
CA. 
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 

traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste. 
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3. Metodo loxía e activida des do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e no seu 
caso, amplia ción)  

Actividades  

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de 

recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao 
visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba 

teórica ou un traballo de desenrolo. 
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos 
contidos non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa 

comprensión cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son 
de carácter voluntario e soamente permiten subir nota final.  

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula 

virtual con fecha de entrega para xuño. 
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo 
electrónico e/ou aula virtual. 

Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que  teñen 
a súa disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.  
Alumnado sen conectividade: 
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar 

a rede proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación: 

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 

realizarse unha proba de recuperación teórica que abordara 
todos os CA teóricos non superados na 1ª e 2ª avaliación. 

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 
realizarase unha proba de recuperación práctica que abordara 

todos os CA prácticos non superados. 
 

Para as tarefas de ampliación: 

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 

realizarase una proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas 
probas e subir nota. 

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas 

de recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña 
conectividade 

Materiais e recursos 

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, 
asemade pode acceder a información das plataformas blinklearning, 

Macmillan Advantage e Electude para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. A 
maiores o profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos 
explicativos,.... 
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O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno 
por correo electrónico, para garantir que non haxa discriminación por 
culpa da conectividade de cada alumno. 

Os mércores as 20:00 h  o alumnado terá conexión co profesor a través 
da aplicación Webex ou plataforma similar. 
Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 

establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico. 

4. Informa ción e publicida de 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está informado diariamente por medio de correo 
electrónico e da aula virtual onde se lle comunican resolución de 

dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de contidos, correción 
de tarefas e calquera outra información do seu interese. Asemade, ten 
a súa disposición os martes de 13:00 a 14:00 horas unha conexión a 
aplicación a través da aplicación webex 

No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e 
hora, mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  
cita noutro momento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles

Resultados de Aprendizaxe

Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade.
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Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.
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Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.
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Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e 
fiscais, e formaliza a documentación.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Realizaranse actividades de recuperación ou de ampliación 
relacionadas cos contidos da 1ª ou 2ª avaliación que non 
foron superados polo alumnado; non se tratarán contidos 
novos nesta 3ª avaliación xa que todos os RA’s e CA’s foron 
incluídos de setembro ata marzo. As actividades de 
recuperación que correspondan a cada un dos alumnos con 
contidos non superados da 1ª e/ou 2ª avaliación deberán ser 
completadas polo alumnado e enviadas ao profesor para a 
súa corrección. A cualificación das actividades realizarase a 
partir dunha rúbrica con tres parámetros (1punto=mal, 2 
puntos=regular, 3 puntos=ben). No caso de ser cualificadas 
como “mal” pediráselle ao alumno/a que repita a actividade 
indicándolle os aspectos que debe mellorar  e explicándolle 
novamente aqueles contidos que precise para completar 
correctamente a actividade.  Todas as actividades deben ter 
unha cualificación mínima de “regular” (2 puntos) para seren 
superadas. A cualificación final será de 5 se todas as 
actividades foron valoradas como “regular”; a puntuación final 
irá subindo un punto por cada actividade valorada como “ben”.

Instrumentos: 
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula 
virtual e grellas de avaliación. 

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso:
O alumnado con avaliacións pendentes que teña todas as 
actividades de recuperación “regular” acadará un 5 na 
avaliación final de xuño; poderá obter maior puntuación en 
base ás actividades que teña valoradas como “ben” (un punto 
máis por cada actividade valorada cos 3 puntos segundo a 
grella explicada no punto anterior). Farase a media aritmética 
entre as cuaficacións da 1ª e da 2ª avaliación a partir de obter 
un mínimo de 5 en cada unha delas. 

Proba extraordinaria de setembro
(FP Básica)

Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

A principal actividade de ensino-aprendizaxe centrarase 
nunha introdución teórica por parte do profesor 
empregando o sistema de videoconferencia. A 
continuación fará un repaso dos recursos cos que conta 
o alumnado na aula virtual para afondar nos contidos. 
O alumnado realizará dous tipos de actividades: de 
repaso e de recuperación.

- De repaso: a través de videoconferencia o profesor irá 
repasando cada unha das UD’s incluídas na 
programación xeral do curso 2019-2020 e que fomos 
vendo nas sesións presenciais de setembro a marzo. 
Resolverá as dúbidas do alumnado e explicará as tarefas
de recuperación que serán entregadas ao alumnado e 
que este deberá devolver ao profesor nun determinado 
prazo de tempo.

- De recuperación: para alumnado que non acadou a 
cualificación mínima de 5 nalgunhas das avaliacións 
previas. Estas actividades serán basicamente exercicios 
teórico-prácticos relacionados cos contidos da 1ª e da 2ª 
avaliación respectivamente. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e
sen conectividade)

Con conectividade: a metodoloxía que se empregará 
centrarase nos procedementos  básicos da 
teleformación: clases similares ás presenciais pero a 
través de videoconferencia tratando de implicar ao 
alumnado para non perder a súa atención e motivación. 
Sen conectividade: falarase co alumnado por teléfono 
para ter unha sesión similar á que se terá co alumnado 
con conectividade. Enviaranse as tarefas e 
apuntamentos necesarios para realizalas por correo 
postal ao seu domicilio. A devolución das tarefas, de non 
ser posible realizar fotos e envialas por mail ou Telegram 
a través do teléfono móvil, serán recollidas no domicilio 
do alumnado empregando un servizo de mensaxería.  

Materiais e recursos

Empregaranse os apuntamentos que están no repositorio
da Aula Virtual así como vídeos didácticos, artigos de 
prensa, casos prácticos elaborados polo profesor, 
páxinas web, exercicios do manual e exercicios teórico-
prácticos elaborados polo profesor. Algúns deses 
exercicios serán interactivos (a través da plataforma 
EDUCAPLAY).  
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias Informarase a través de videoconferencia e 
colgarase o documento na aula virtual. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 
eliminación ou a redución dos riscos laborais.
Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente.
Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e 
a lactación, e de menores.
Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de 
mantemento de vehículos na área de carrozaría.
Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais.

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector do transporte e mantemento de vehículos.

Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co 
perfil profesional de técnico de carrozaría.
Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.
Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo 
das persoas coa titulación de técnico en carrozaría.
Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade.

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as
responsabilidades de todos os axentes implicados.

Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 
todas as actividades da empresa.
Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función 
dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 
empresa en materia de prevención de riscos.
Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 
inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles.

Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as 
súas consecuencias no caso de materializarse.
Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas
Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar 
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no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e 
o uso da caixa de urxencias.

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 
do dereito do traballo.
Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.
Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.
Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.
Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da 
vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.

Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais.
Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor 
clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso 
produtivo.
Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades 
no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 
profesional de técnico en carrozaría.
Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a 
actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as 
persoas coa titulación de técnico en carrozaría.
Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Realizaranse actividades de recuperación ou de ampliación relacionadas ben cos 
contidos da 1ª ou 2ª avaliación que non foron superados polo alumnado, ben cos 
contidos novos achegados ao alumnado nesta 3ª avaliación a través de 
videoconferencia ou de vídeos didácticos. Ditas actividades deberán ser 
completadas polo alumnado e enviadas ao profesor para a súa corrección. A 
cualificación das actividades realizarase a partir dunha rúbrica con tres parámetros 
(1punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No caso de ser cualificadas como 
“mal” pediráselle ao alumno/a que repita a actividade indicándolle os aspectos que 
debe mellorar. 

Instrumentos: 
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación. 

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso do alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas, farase a media aritmética 
entre a primeira e segunda avaliación. A dito resultado sumaráselle ata 2 puntos en 
base ás cualificacións obtidas nas actividades de ampliación da terceira avaliación 
(maioría de actividades regular= 1 punto; maioría de actividades ben = 2 puntos.
O alumnado con avaliacións pendentes que teña todas as actividades de 
recuperación “regular” acadará un 5 nesa avaliación; poderá obter maior 
puntuación en base ás actividades que teña valoradas como “ben” (un punto máis 
por cada actividade valorada cos 3 puntos). Farase a media aritmética e 
sumaráselle os puntos relativos á 3ª avaliación. Esta 3ª avaliación sempre terá 
carácter sumativo. 

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os recollidos da programación didáctica para o curso completo. 

Criterios de cualificación:
As actividades que deberá completar o alumnado cualificaranse a partir dunha 
rúbrica con tres parámetros (1 punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No 
caso de seren cualificadas como “mal” pediráselle ao alumno/a que repita a 
actividade indicándolle os aspectos que debe mellorar e explicándolle novamente 
aqueles contidos que precise para completar correctamente a actividade. Todas as 
actividades deben ter unha cualificación mínima de “regular” (2 puntos) para seren 
superadas. A cualificación final será de 5 se todas as actividades foron valoradas 
como “regular”; a puntuación final irá subindo un punto por cada actividade 
valorada como “ben”. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

A principal actividade de ensino-aprendizaxe centrarase nunha introdución teórica por
parte do profesor empregando o sistema de videoconferencia. A continuación fará un 
repaso dos recursos cos que conta o alumnado na aula virtual para afondar nos 
contidos. 
Dous tipos de actividades que realizará o alumnado:

- Recuperación: para alumnado que non acadou a cualificación mínima de 5 nalgunhas
das avaliacións previas. Estas actividades serán basicamente exercicios teórico-
prácticos relacionados cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación respectivamente. 

- Ampliación: para todo o alumnado; serán as actividades relacionadas co RA e CA’s da
3ª avaliación (ver apartado 1 deste documento).  

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Con conectividade: a metodoloxía que se empregará centrarase nos procedementos  
básicos da teleformación: clases similares ás presenciais pero a través de 
videoconferencia tratando de implicar ao alumnado para non perder a súa atención e 
motivación. 
Sen conectividade: falarase co alumnado por teléfono para ter unha sesión similar á 
que se terá co alumnado con conectividade. Enviaranse as tarefas e apuntamentos 
necesarios para realizalas por correo postal ao seu domicilio. A devolución das 
tarefas, de non ser posible realizar fotos e envialas por mail ou Telegram a través do 
teléfono móvil, serán recollidas no domicilio do alumnado empregando un servizo de 
mensaxería.  

Materiais e recursos

Empregaranse os apuntamentos que están no repositorio da Aula Virtual así como 
vídeos didácticos, artigos de prensa, casos prácticos elaborados polo profesor, 
páxinas web, exercicios do manual e exercicios teórico-prácticos elaborados polo 
profesor. Algúns deses exercicios serán interactivos (a través da plataforma 
EDUCAPLAY).  
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informarase a través de videoconferencia e colgarase o documento na aula 
virtual. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 
eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

 
Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente. 

 
Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e 
a lactación, e de menores. 

 
Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector do 
transporte e mantemento de vehículos 

 
Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector do transporte e mantemento de vehículos. 

Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co 
perfil profesional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 
Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo 
das persoas coa titulación de técnico en electromecánica de vehículos 
automóbiles. 

 
Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 
todas as actividades da empresa. 

 
Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función 
dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 
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empresa en materia de prevención de riscos. 

 
Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 
inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as 
súas consecuencias no caso de materializarse. 

 
Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas 

 
Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar 
no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e 
o uso da caixa de urxencias. 

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

dentificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 
do dereito do traballo. 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

 
Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 
Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da 
vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 
Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que 
o integran. 

Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 
Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor 
clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso 
produtivo. 

 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades 
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no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 

 
Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 
profesional de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

 
Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a 
actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 
dentificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as 
persoas coa titulación de técnico en electromecánica de vehículos 
automóbiles 

 
Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Realizaranse actividades de recuperación ou de ampliación relacionadas ben cos 
contidos da 1ª ou 2ª avaliación que non foron superados polo alumnado, ben cos 
contidos novos achegados ao alumnado nesta 3ª avaliación a través de 
videoconferencia ou de vídeos didácticos. Ditas actividades deberán ser 
completadas polo alumnado e enviadas ao profesor para a súa corrección. A 
cualificación das actividades realizarase a partir dunha rúbrica con tres parámetros 
(1punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No caso de ser cualificadas como 
“mal” pediráselle ao alumno/a que repita a actividade indicándolle os aspectos que 
debe mellorar.  

Instrumentos:  
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
No caso do alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas, farase a media aritmética 
entre a primeira e segunda avaliación. A dito resultado sumaráselle ata 2 puntos en 
base ás cualificacións obtidas nas actividades de ampliación da terceira avaliación 
(maioría de actividades regular= 1 punto; maioría de actividades ben = 2 puntos. 
O alumnado con avaliacións pendentes que teña todas as actividades de 
recuperación “regular” acadará un 5 nesa avaliación; poderá obter maior 
puntuación en base ás actividades que teña valoradas como “ben” (un punto máis 
por cada actividade valorada cos 3 puntos). Farase a media aritmética e 
sumaráselle os puntos relativos á 3ª avaliación. Esta 3ª avaliación sempre terá 
carácter sumativo.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os recollidos da programación didáctica para o curso completo.  
 
 

Criterios de cualificación: 
As actividades que deberá completar o alumnado cualificaranse a partir dunha 
rúbrica con tres parámetros (1 punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No 
caso de seren cualificadas como “mal” pediráselle ao alumno/a que repita a 
actividade indicándolle os aspectos que debe mellorar e explicándolle novamente 
aqueles contidos que precise para completar correctamente a actividade. Todas as 
actividades deben ter unha cualificación mínima de “regular” (2 puntos) para seren 
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superadas. A cualificación final será de 5 se todas as actividades foron valoradas 
como “regular”; a puntuación final irá subindo un punto por cada actividade 
valorada como “ben”.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A principal actividade de ensino-aprendizaxe centrarase nunha introdución teórica por 
parte do profesor empregando o sistema de videoconferencia. A continuación fará un 
repaso dos recursos cos que conta o alumnado na aula virtual para afondar nos 
contidos.  
Dous tipos de actividades que realizará o alumnado: 

- - Recuperación: para alumnado que non acadou a cualificación mínima de 5 
nalgunhas das avaliacións previas. Estas actividades serán basicamente exercicios 
teórico-prácticos relacionados cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación respectivamente.  

- - Ampliación: para todo o alumnado; serán as actividades relacionadas co RA e CA’s 
da 3ª avaliación (ver apartado 1 deste documento).   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade: a metodoloxía que se empregará centrarase nos procedementos  
básicos da teleformación: clases similares ás presenciais pero a través de 
videoconferencia tratando de implicar ao alumnado para non perder a súa atención e 
motivación.  
Sen conectividade: falarase co alumnado por teléfono para ter unha sesión similar á 
que se terá co alumnado con conectividade. Enviaranse as tarefas e apuntamentos 
necesarios para realizalas por correo postal ao seu domicilio. A devolución das 
tarefas, de non ser posible realizar fotos e envialas por mail ou Telegram a través do 
teléfono móvil, serán recollidas no domicilio do alumnado empregando un servizo de 
mensaxería.   

Materiais e recursos 

Empregaranse os apuntamentos que están no repositorio da Aula Virtual así como 
vídeos didácticos, artigos de prensa, casos prácticos elaborados polo profesor, 
páxinas web, exercicios do manual e exercicios teórico-prácticos elaborados polo 
profesor. Algúns deses exercicios serán interactivos (a través da plataforma 
EDUCAPLAY).   
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase a través de videoconferencia e colgarase o documento na aula 
virtual.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1  -  Diagnostica  deformacións  estruturais  en
vehículos,  tendo en conta a relación entre as  cargas
aplicadas e os efectos producidos.

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

  CA1.1.1 Cálcularonse momentos de sistemas simples.

  CA1.1.2 Calcularonse sistemas de forzas simples.

  CA1.1.3 Explicaronse diferentes tipos de deformacións 

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.

  CA1.3.1. Diferenciáronse os tipos de carrozarías 

  CA1.3.2 Determinaronse o comportamento dos diferentes materiais e as técnicas de fabricación 

     CA1.3.2.1 Determinaronse o comportamento dos diferentes materiais ante esforzos 

     CA1.3.2.2 Determinaronse  as técnicas de fabricación e unión

     CA1.3.2.3 Explicouse o comportamento dos diferentes materiais e técnicas de fabricación.

  CA1.3.3 Identificaronse os distintos materiais que conforman as carrozarías.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica correspondente.

  CA1.4.1 Describironse os elementos dos planos de bancada

    CA1.4.1.1 Describironse elementos de planos.

    CA1.4.1.2 Realizáronse planos.
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  CA1.4.2 Determinarónse os elementos da carrozaría segundo manuais do fabricante.

  CA1.4.3 Aplicouse a interpretación dos planos de bancada.

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

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

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.

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

  CA2.9.1 Aplicáronse as normas e medidas de seguridade asociadas ás operacións de fixación de 
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carrozarías en bancada.

  CA2.9.2 Relacionáronse normas e medidas de seguridade con enfermidades profesionais e accidentes 
de traballo nas operacións de fixación de carrozarías.

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

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

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.

  CA3.3.1 Seleccionouse a documentación técnica dos equipos de medición.

  CA3.3.2 Seleccionouse a documentación técnica dos equipos de bancada.

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.

RA4 - Determina as direccións de tiro correctas e os CA4.1 Seleccionouse a documentación técnica correspondente.
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puntos  de  aplicación  dos  esforzos,  analizando  a
deformación  e  as  etapas  que  se  van  requirir  para  a
estiraxe.

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.

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.

  CA4.7.1 Aplicáronse as  normas e medidas de prevención asociadas ás operacións de estiraxe 

  CA4.7.2 Relacionáronse normas e medidas de seguridade con enfermidades profesionais e accidentes 
de traballo nas operacións de 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.

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

  CA5.1.1 Colocáronse os útiles de estiraxe en operacións con equipos portátiles

  CA5.1.2 Colocáronse os útiles de estiraxe en operacións con equipos de bancada.

  CA5.1.3 Colocáronse os útiles de estiraxe en operacións con equipos de bancada e portátiles 

CA5.2 Colocáronse os medios de seguridade esixidos.

  CA5.2.1 Colocáronse os medios de seguridade en operacións con equipos portátiles.

  CA5.2.2 Colocáronse os medios de seguridade en operacións con equipos de bancada e portátiles 
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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.

  CA5.11.1 Utilizáronse os medios de protección colectiva e individual nas operacións de estiraxe e 
conformado

    CA5.11.1.1 Utilizáronse os medios de protección colectiva e individual nas operacións de estiraxe e 
conformado con equipo portátil.

    CA5.11.1.2 Utilizáronse os medios de protección colectiva e individual nas operacións de estiraxe e 
conformado con equipo de bancada e portátil.

    CA5.11.1.3 Utilizáronse os medios de protección colectiva e individual nas operacións de desmontaxe
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e substitución.

    CA5.11.1.4 Utilizáronse os medios de protección colectiva e individual nas operacións de estiraxe e 
conformado con equipo de bancada.

  CA5.11.2 Relacionáronse os medios de protección colectiva e individual coas operacións de traballo en
bancada.

CA5.12 Respectáronse as normas de protección ambiental.

  CA5.12.1 Relacionáronse normas de protección ambiental coas operacións de traballo en bancada.

  CA5.12.2 Respectáronse as normas de protección ambienta lnas operacións de estiraxe e conformado

    CA5.12.2.1 Respectáronse as normas de protección ambienta lnas operacións de estiraxe con equipo 
portátil.

    CA5.12.2.2 Respectáronse as normas de protección ambienta lnas operacións de conformado.

    CA5.12.2.3 Respectáronse as normas de protección ambiental nas operacións de estiraxe con equipo 
portátil e de bancada.

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

  CA5.13.1 Aplicáronse as normas de uso nas operacións de reparación con equipo portátil

  CA5.13.2 Aplicáronse as normas de uso nas operacións de substitución.

  CA5.13.3 Aplicáronse as normas de uso nas operacións de reparación con equipo portátil e bancada.

  CA5.13.4 Aplicáronse as normas de uso nas operacións de reparación con bancada.

  CA5.13.5 Respectáronse as normas de actitude
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CA5.14 Mantívose a área de traballo coa orde e a limpeza adecuadas, e libre de obstáculos.

  CA5.14.1 Mantívose  a área de traballo coa orde e limpeza adecuadas as operacións con equipo 
portátil.

  CA5.14.2 Mantívose  a área de traballo coa orde e limpeza adecuadas as operacións de substitución e 
conformado.

  CA5.14.3 Mantívose  a área de traballo coa orde e limpeza adecuadas as operacións con equipo de 
bancada.

  CA5.14.4 Mantívose a área de traballo coa orde e limpeza axeitados nas operacións de conformado.

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.

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

  CA6.1.1 Comprobouse que os puntos da carrozaría están nas cotas orixinais.

  CA6.1.2 Comprobouse a desviación dos puntos da carrozaría respecto as 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.

  CA6.3.1 Comprobouse que as zonas de deformación programada teñen as súas características.

  CA6.3.2 Comprobouse que as zonas de deformación programada conservan as súas características.

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

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

  CA6.5.1 Demostrouse especial interese na inspección dos puntos estruturais.

  CA6.5.2 Demostrouse especial interese na inspección das cotas das zonas reparada.
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CA6.6 Manexáronse co debido coidado os equipamentos de medición e proba para evitar danos.

  CA6.6.1 Manexáronse co debido coidado os equipamentos de medición con equipos universais.

  CA6.6.2 Manexáronse co debido coidado os equipamentos de medición de alineado.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos da programación didáctica.
3ª avaliación:

Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  Para acadar aprobado o no
módulo deberanse superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas  de  ampliación: Servirán  para  subir  nota,  a  cualificación  final
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas  de  recuperación:  Uso  de  check  list  para  avaliar  as  tarefas  que
recuperen aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por ítem).
Puntuación  de  0  a  10  da  nota  obtida  nas  tarefas  que  recuperen  aspectos
teóricos (probas escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación
final

A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda
avaliación,  tendo  en  conta  que  as  cualificacións  das  tarefas  de  recuperación
substituirán as cualificacións suspensas.
As  tarefas  de  ampliación  serán  sumativas,  0,5  puntos  se  entregan a  metade
destas  tarefas,  en  1  punto  se  entregan  o  75%  das  tarefas  e  1,5  puntos  se
entregan o 100% das tarefas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por  cada  actividade  práctica  suspensa  proponse  unha  tarefa  de  recuperación
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica ou un
traballo de desenvolvemento.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos  dos contidos non
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula virtual con
data de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico e/ou aula
virtual.
Por cada tarefa se lle indicarán posibles materiais de consulta que teñen a súa
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar  á rede
proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación:

• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha
proba  de  recuperación  teórica  que  abordara  todos  os  CA teóricos  non
superados na 1ª e 2ª avaliación.

• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha
proba de recuperación práctica que abordará todos os CA prácticos non
superados.

Para as tarefas de ampliación:
• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha

proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir nota.

Se  conseguimos  que  o  alumnado  teña  aceso  á  rede,  enviaránselle  tarefas  de
recuperación e de ampliación ao igual que ao alumnado que tiña conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten á súa disposición os libros de texto e apuntes do curso e na aula
virtual, presentacións, apuntes, vídeos explicativos,....
O material  da aula  virtual  será  enviado por  correo  electrónico  aos  alumnos que
teñan dificultades de acceso para evitar discriminación pola conectividade.
Debido a diferenza de acceso a Internet do alumnado, o medio de comunicación é o
correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está  informado por  medio  de  correo  electrónico  e  da  aula
virtual onde se lle comunica a resolución de dúbidas, acceso a páxinas web
de ampliación de contidos, corrección de tarefas e calquer outra información
do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os  mercores de 12:00 a
13:00 horas conexión   por medio de correo electrónico onde se utilizará
complementariamente conexión telefónica, webex ou aula virtual.
No caso que un alumno ou familiar non poida conectarse ese día e hora,
acordarase  unha  cita  noutro  momento  mediante  comunicado  ao  correo
electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

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.

CA1.1 Explicáronse as características dos materiais metálicos máis usados no 
automóbil.

   CA1.1.1 Realizaronse probas de características sobre os materiais metálicos

   CA1.1.2 Explicaronse as caraterísticas de aceiros e aluminios

   CA1.1.3 Explicáronse as características dos metais

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.

CA1.4 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.
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CA1.9 Describíronse os tipos de carrozaría segundo a súa constitución.

CA1.10 Identificáronse as pezas da estrutura dun vehículo en relación coa 
documentación técnica.

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.

    CA1.12.1 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración na 
realización dos traballos e prácticas

    CA1.12.2 Demostrouse unha actitude de atención eparticipación nas tarefas
das prácticas e teoría

    CA1.12.3 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración na 
realización dos traballos

RA2 - Identifica as deformacións que pode sufrir a estrutura dun vehículo, e
relaciona as cargas aplicadas coas características construtivas da carrozaría.

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.

CA2.4 Localizáronse as zonas fusibles e as de reforzo na carrozaría.

CA2.5 Explicáronse as técnicas para obter unha deformación programada ante
un impacto.
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CA2.6 Explicouse como evoluciona unha carrozaría ante cargas de diversos 
tipos: frontais, traseiras, laterais e con envorcamento, etc.

   CA2.6.1 Explicouse como evolucionan as carrozarías sometidas a cargas.

   CA2.6.2 Explicouse como se comportan as carrozarías ante os diferentes 
tipos de cargas.

CA2.7 Explicáronse sistemas de forzas: carácter vectorial dunha forza, 
composición de forzas, momento e operacións de vectores no espazo.

   CA2.7.1 Calculáronse sistemas de forzas e momentos.

   CA2.7.2 Debuxáronse as resultantes dos sistemas deforzas.

CA2.8 Describíronse os métodos e os equipamentos de diagnóstico de danos 
en relación coas deformacións que haxa que controlar.

   CA2.8.1 Describíronse equipamentos de diagnose.

   CA2.8.2 Describironse métodos de diagnose de danos.

CA2.9 Identificáronse os parámetros que cómpre comprobar na estrutura do 
vehículo.

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

   CA2.10.1 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración na 
realización dos exercicios e probas.

   CA2.10.2 Demostrouse unha actitude de atención e participación nas tarefas
das prácticas de equipamentos de diagnose.
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   CA2.10.3 Demostrouse unha actitude de atención e participación na 
realización de tarefas de diagnose.

   CA2.10.4 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración na 
realización dos traballos e prácticas de elementos de seguridade.

RA3  -  Diagnostica  deformacións  na  estrutura  dun  vehículo,  para  o  que
interpreta técnicas e procedementos establecidos.

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.

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 
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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.

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.

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.

CA4.7 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 
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actividades realizadas

RA5 - Repara estruturas de vehículo mediante bancadas, e analiza as técnicas
de reparación.

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.

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 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 8 DE 12 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
CURSO: 2019/2020

MÓDULO: MP0296 ESTRUTURAS DO VEHÍCULO



limpeza establecidas.

CA5.14 Aplicáronse normas de uso en equipamentos e medios, así como as de
seguridade persoal e protección ambiental nas operacións realizadas.

RA6  -  Planifica  modificacións  e  reformas  salientables  en  carrozarías  de
vehículos, tendo en conta a relación entre a normativa e as especificacións da
reforma formulada.

CA6.1 Explicouse o concepto e os tipos de reformas salientables.

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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
1ª e 2ª avaliación utilizáronse os procedementos da programación didáctica.
3ª avaliación:

Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa.  Para acadar o aprobado no
módulo deberanse superar todas as tarefas de recuperación.
Tarefas  de  ampliación: Servirán  para  subir  nota,  a  cualificación  final
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se
entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas  de  recuperación:  Uso  de  check  list  para  avaliar  as  tarefas  que
recuperen aspectos prácticos sobre unha serie de 10 items (1 punto por ítem).
Puntuación  de  0  a  10  da  nota  obtida  nas  tarefas  que  recuperen  aspectos
teóricos (probas escritas).
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación
final

A cualificación de final de curso será a media das notas da primeira e segunda
avaliación,  tendo  en  conta  que  as  cualificacións  das  tarefas  de  recuperación
substituirán as cualificacións suspensas.
As  tarefas  de  ampliación  serán  sumativas,  0,5  puntos  se  entregan a  metade
destas  tarefas,  en  1  punto  se  entregan  o  75%  das  tarefas  e  1,5  puntos  se
entregan o 100% das tarefas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Criterios de cualificación:

Non hai alumnado nestas circunstancias

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado nestas circunstancias
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por  cada  actividade  práctica  suspensa  proponse  unha  tarefa  de  recuperación
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica ou un
traballo de desenvolvemento.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos  dos contidos non
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula virtual con
data de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico e/ou aula
virtual.
Por cada tarefa se lle indicarán posibles materiais de consulta que teñen a súa
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar  á rede
proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación:

• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha
proba  de  recuperación  teórica  que  abordará  todos  os  CA teóricos  non
superados na 1ª e 2ª avaliación.

• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha
proba de recuperación práctica que abordara todos os CA prácticos non
superados.

Para as tarefas de ampliación:
• No momento en que nos poidamos incorporar ás aulas realizarase unha

proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir nota.

Se  conseguimos  que  o  alumnado  teña  aceso  á  rede,  enviaránselle  tarefas  de
recuperación e de ampliación ao igual que ao alumnado que tiña conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten á súa disposición os libros de texto e apuntes do curso e na aula
virtual, presentacións, apuntes, vídeos explicativos,....
O material  da aula  virtual  será  enviado por  correo  electrónico  aos  alumnos que
teñan dificultades de acceso para evitar discriminación pola conectividade.
Debido a diferenza de acceso a Internet do alumnado, o medio de comunicación é o
correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está  informado por  medio  de  correo  electrónico  e  da  aula
virtual onde se lle comunica a resolución de dúbidas, acceso a páxinas web
de ampliación de contidos, corrección de tarefas e calquer outra información
do seu interese.  Asemade,  ten a  súa disposición os  venres de 20:00 a
21:00 horas conexión   por medio de correo electrónico onde se utilizará
complementariamente conexión telefónica, webex ou aula virtual.
No caso que un alumno ou familiar non poida conectarse ese día e hora,
acordarase  unha  cita  noutro  momento  mediante  comunicado  ao  correo
electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

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

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.

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

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. 
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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. 

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

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. 
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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. 
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. 

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

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou 
superior a 5.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará 
en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 
75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación nas cales
o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas.
As tarefas de ampliación serán sumativas, 0,5 puntos se entregan a metade 
destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se 
entregan o 100% das tarefas.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación
de inicio de curso. 
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo estipulado
na programación de inicio de curso.

Criterios de cualificación:
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 
método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
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que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou superior a 5.
A  nota  que  recibira  o  alumnado  en  cada  avaliación  recuperada  será  a
ponderación das partes recuperadas coas partes que tiña aprobadas dentro de
cada avaliación. 
Instrumentos: Empregaranse actividades de recuperación nas cales o 
alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula virtual con 
fecha de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico e/ou aula
virtual.
Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar a rede 
proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación:

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha 
proba de recuperación teórica que abordara todos os CA teóricos non 
superados na 1ª e 2ª avaliación.

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase unha 
proba de recuperación práctica que abordara todos os CA prácticos non 
superados.

Para as tarefas de ampliación:
• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase una 

proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir nota.

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas de 
recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, a maiores o
profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos explicativos,.... 
O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno por correo 
electrónico, para garantir que non haxa discriminación por culpa da conectividade de
cada alumno.
Os martes de 11:30 a 12:30 o alumnado terá conexión co profesor a través da 
aplicación Webex.
Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 
establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 
da aula virtual onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a 
páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os 
martes de 11:30 a 12:30 horas unha conexión a aplicación a través da 
aplicación webex
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UF: MP0455_12  Sistemas de transmisión 

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de transmisión, para o 
que describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o 
constitúen. 

CA1.1. Identificáronse os elementos de transmisión de forzas do vehículo. 
CA1.2. Relacionáronse as forzas que interveñen nos sistemas de transmisión 
co desprazamento do vehículo. 
CA1.3. Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica.  
CA1.4. Describíronse as características do funcionamento dos embragues e 
convertedores, e dos seus sistemas de accionamento. 
CA1.5. Relacionouse a constitución das caixas de cambio e variadores de 
velocidade do vehículo coas súas características de funcionamento. 
CA1.6. Describíronse as características de funcionamento dos diferenciais e 
dos elementos de transmisión do vehículo. 
CA1.7. Identificáronse as funcións dos elementos de xestión electrónica e 
relacionáronse coa operatividade do sistema. 
CA1.8. Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecnoloxía no 
sector.

RA2. Localiza avarías nos sistemas de transmisión, tendo en conta a 
relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

CA2.1. Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica. 
CA2.2. Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.  
CA2.3. Seleccionouse o equipamento de medida ou control, e efectuouse a 
súa posta en servizo. 
CA2.4. Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos. 
CA2.5. Realizouse a comprobación ou medida dos parámetros estipulados.   
CA2.6. Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 
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CA2.7. Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e perdas 
de fluídos. 
CA2.8. Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos estipulados, 
e determinouse o elemento que cumpra substituír ou reparar. 
CA2.9. Determináronse as causas da avaría. 
CA2.10. Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en 
previsión de posibles dificultades.
CA2.11. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

RA3. Mantén os sistemas de transmisión de forzas do vehículo, para o 
que interpreta e aplica procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1. Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema 
obxecto do mantemento. 
CA3.2. Seleccionáronse e puxéronse en servizo os equipamentos e os medios 
necesarios. 
CA3.3. Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe seguindo as 
especificacións técnicas.  
CA3.4. Efectuouse a reparación de compoñentes ou elementos dos sistemas 
de transmisión de forza. 
CA3.5. Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e 
dinámicos seguindo especificacións técnicas. 
CA3.6. Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida no sistema. 
CA3.7. Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades.

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. 

– CA4.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica. 
CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
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colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de 
electromecánica.  
CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos 
de traballo empregados. 
CA4.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 
CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  
CA4.6. Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental nas operacións realizadas.

UF: MP0455_22 Sistemas de freada 

RA1. Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que 
describe a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen.

CA1.1- Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os 
circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes. 
CA1.2 - Calculáronse as forzas que actúan sobre as rodas segundo o sistema 
de freada utilizado. 
CA1.3 - Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto 
de freos. 
CA1.4 - Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo 
segundo a súa constitución. 
CA1.5 - Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas de
freos. 
CA1.6 - Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para o 
que se interpretou a documentación técnica. 
CA1.7 - Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema 
CA1.8 - Demostrouse actitude positiva, interese e motivación. 

RA2. Localiza avarías nos sistemas de freada, tendo en conta a relación CA2.2 - Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción. 
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entre os síntomas, os efectos e as súas causas. CA2.4 - Efectuouse a conexión do equipamento nos puntos de medida 
correctos 

RA3. Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica 
procedementos de traballo establecidos. 

CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema 
obxecto do mantemento. 

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. 

CA4.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de 
electromecánica. 
CA4.2. Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de 
electromecánica. 
CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos 
de traballo empregados. 
CA4.4. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 
CA4.5. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou 
superior a 5.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará 
en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 
75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación nas cales
o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas.
As tarefas de ampliación serán sumativas, 0,5 puntos se entregan a metade 
destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se 
entregan o 100% das tarefas.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación
de inicio de curso. 
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo estipulado
na programación de inicio de curso.

Criterios de cualificación:
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 
método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
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que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou superior a 5.
A  nota  que  recibira  o  alumnado  en  cada  avaliación  recuperada  será  a
ponderación das partes recuperadas coas partes que tiña aprobadas dentro de
cada avaliación. 
Instrumentos: Empregaranse actividades de recuperación nas cales o 
alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula virtual con 
fecha de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico e/ou aula
virtual.
Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar a rede 
proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación:

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha 
proba de recuperación teórica que abordara todos os CA teóricos non 
superados na 1ª e 2ª avaliación.

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase unha 
proba de recuperación práctica que abordara todos os CA prácticos non 
superados.

Para as tarefas de ampliación:
• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase una 

proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir nota.

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas de 
recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, a maiores o
profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos explicativos,.... 
O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno por correo 
electrónico, para garantir que non haxa discriminación por culpa da conectividade de
cada alumno.
Os mércores de 11:30 a 12:30 o alumnado terá conexión co profesor a través da 
aplicación Webex.
Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 
establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 
da aula virtual onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a 
páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os 
mércores de 11:30 a 12:30 horas unha conexión a aplicación a través da 
aplicación webex
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UF: MP0295_12 Protección e igualación de superficies 
RA1. Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise 
das características das capas de protección e igualación de superficies. 

CA1.1. Describíronse os factores de ataque da corrosión ao vehículo e os 
procesos de protección activa e pasiva. 
CA1.2. Explicáronse as características dos produtos utilizados na protección e 
na igualación de superficies, en relación coas zonas do vehículo e cos 
procesos. 
CA1.3. Explicáronse os procesos de recincaxe en reparación. 
CA1.4. Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e dos
medios en relación cos procesos. 
CA1.5. Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante 
procesos de lixadura. 
CA1.6. Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección e 
igualación, en función do material do elemento (metálico ou sintético).  
CA1.7. Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, 
monocapa, bicapa, etc.) mediante a técnica do disolvente e da lixa. 
CA1.8. Seleccionouse o procedemento de traballo segundo especificacións de 
fábrica. 
CA1.9. Determinouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento 
establecido. 
CA1.10. Determinouse o acabamento para cumprir as especificacións técnicas
e a calidade requirida. 
CA1.11. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 
CA1.12. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
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limpeza establecidas. 

RA2. Aplica técnicas de protección, igualación, selamento e 
insonorización de superficies, para o que interpreta procedementos de 
traballo. 

CA2.1. Efectuáronse os procesos de decapaxe, preparación e limpeza da zona 
que se repare, e comprobouse o estado da superficie. 
CA2.2. Interpretouse a documentación técnica, tendo en conta a relación 
entre a simboloxía, as especificacións, o proceso e os produtos para aplicar. 
CA2.3. Valoráronse os materiais e os tempos empregados nos procesos de 
protección e igualación de superficies, axustados aos especificados pola 
fábrica do vehículo. 
CA2.4. Realizouse a preparación de produtos seguindo as regras de 
proporcionalidade e viscosidade. 
CA2.5. Realizouse o axuste de parámetros dos equipamentos e das 
instalacións. 
CA2.6. Realizouse o enmascaramento nas zonas que non se vaian pulverizar. 
CA2.7. Seleccionáronse e aplicáronse produtos anticorrosivos, de recheo, 
seladores, espumas, insonorizantes, etc., logo de determinar a zona de 
aplicación. 
CA2.8. Efectuáronse procesos de recincaxe en reparación. 
CA2.9. Realizouse a secuencia de operacións seguindo o procedemento 
establecido, segundo especificacións de fábrica. 
CA2.10. Comprobouse que o traballo realizado cumpra a calidade requirida. 
CA2.11. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 
CA2.12. Efectuáronse as operacións cos coidados requiridos, e coa orde e a 
limpeza establecidas. 

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. 

CA3.1. Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de seguridade. 
CA3.2. Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
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traballo do taller de carrozaría. 
CA3.3. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal. 
CA3.4. Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de 
carrozaría. 
CA3.5. Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
CA3.6. Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto 
ambiental e á posterior retirada selectiva. 
CA3.7. Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección
persoal e colectiva nos procesos de traballo. 
CA3.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas. 

MP0295_22 Embelecemento de superficies 

RA1. Determina o proceso de reparación para aplicar, logo da análise 
das características das capas de embelecemento de superficies. 

CA1.1. Explicáronse as características dos produtos utilizados no 
embelecemento de superficies, en relación coas zonas do vehículo e cos 
procesos. 
CA1.2. Describíronse as características dos equipamentos, das máquinas e dos
medios en relación cos procesos. 
CA1.3. Identificáronse as capas de protección das superficies, mediante 
procesos de lixadura. 
CA1.4. Relacionáronse os produtos para utilizar coas capas de protección, 
igualación e embelecemento, en función do material do elemento (metálico 
ou sintético). 
CA1.5. Identificouse o tipo de pintura do vehículo (sintética, acrílica, 
monocapa, bicapa, etc.) mediante a técnica do disolvente e da lixa. 

RA2. Aplica as técnicas de colorimetría para obter a cor da pintura do 
vehículo, e analiza as regras de formulación e mestura estipuladas. 

CA2.1. Explicáronse as técnicas de colorimetría para a obtención de cores a 
partir das básicas. 
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CA2.2. Explicouse a distribución das cores nun círculo cromático e a utilización
deste 
CA2.3. Identificouse a cor da pintura do vehículo mediante o código da placa 
de características e a carta de cores. 
CA2.4. Identificáronse os produtos que haxa que mesturar para a obtención 
da pintura, para o que se interpretou a documentación técnica de fábrica. 

RA3. Aplica as técnicas de embelecemento de superficies, para o que 
interpreta as especificacións dadas e os procedementos definidos. 

CA3.1. Interpretouse a documentación técnica do fabricante da pintura, e 
determináronse os parámetros para axustar e a técnica de aplicación 
CA3.2. Valoráronse materiais e tempos empregados no pintado de 
superficies, axustándose aos baremos establecidos 
CA3.6. Verificouse que tipo de fondo necesita a cor escollida e fíxose a 
correspondente aplicación previa á aplicación de tintura de cor. 
CA3.7. Valorouse a rendibilidade nos procesos de esfumado. 
CA3.20. Explicáronse as lixas, ferramentas e emprego 

RA4. Identifica os defectos producidos na aplicación de pinturas, e 
analiza as súas causas e os procesos da súa corrección. 

CA4.1. Realizáronse organigramas en que se relacionen os defectos de 
pintado coas súas causas. 
CA4.2. Identificáronse os defectos de pintado e determinouse o proceso 
idóneo para os corrixir. 
CA4.3. Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos requiridos en 
función do defecto que haxa que corrixir, e axustáronse os parámetros. 
CA4.4. Identificáronse as causas dos defectos no pintado e definíronse as 
medidas necesarias para impedir que se volvan producir. 

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. 

CA5.1. Avaliouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de seguridade. 
CA5.2. Identificáronse as situacións de risco máis habituais nos contornos de 
traballo do taller de carrozaría. 
CA5.3. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde do persoal. 
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CA5.4. Describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais do ámbito do taller de 
carrozaría. 
CA5.5. Determináronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
CA5.6. Clasificáronse os residuos atendendo á súa toxicidade, ao impacto 
ambiental e á posterior retirada selectiva.  
CA5.7. Aplicouse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección
persoal e colectiva nos procesos de traballo. 
CA5.8. Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do 
módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou 
superior a 5.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final aumentará 
en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto se entregan o 
75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación nas cales
o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a tarefa é
apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta 
que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as cualificacións 
suspensas.
As tarefas de ampliación serán sumativas, 0,5 puntos se entregan a metade 
destas tarefas, en 1 punto se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se 
entregan o 100% das tarefas.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación
de inicio de curso. 
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo estipulado
na programación de inicio de curso.

Criterios de cualificación:
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 
método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 11



que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo se 
deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou superior a 5.
A  nota  que  recibira  o  alumnado  en  cada  avaliación  recuperada  será  a
ponderación das partes recuperadas coas partes que tiña aprobadas dentro de
cada avaliación. 
Instrumentos: Empregaranse actividades de recuperación nas cales o 
alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na programación 
do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse 
a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  
o método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun traballo no 
que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. Valoraranse traballos
orixinais e non traballos copiados da rede. A puntuación do traballo variara en 
función do contido deste. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de recuperación 
consistente na realización dun suposto práctico similar ao visto no taller. 
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba teórica ou un 
traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos contidos non 
impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa comprensión cando se traten os 
conceptos prácticos. Estas tarefas son de carácter voluntario e soamente permiten 
subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula virtual con 
fecha de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo electrónico e/ou aula
virtual.
Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen a súa 
disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar a rede 
proponse a seguinte metodoloxía. 
Para as tarefas de recuperación:

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarse unha 
proba de recuperación teórica que abordara todos os CA teóricos non 
superados na 1ª e 2ª avaliación.

• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase unha 
proba de recuperación práctica que abordara todos os CA prácticos non 
superados.

Para as tarefas de ampliación:
• No momento en que nos poidamos incorporar as aulas realizarase una 

proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas probas e subir nota.

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas de 
recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso, a maiores o
profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos explicativos,.... 
O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno por correo 
electrónico, para garantir que non haxa discriminación por culpa da conectividade de
cada alumno.
Os martes de 11:30 a 12:30 o alumnado terá conexión co profesor a través da 
aplicación Webex.
Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 
establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correo electrónico e 
da aula virtual onde se lle comunican resolución de dúbidas, acceso a 
páxinas web de ampliación de contidos, correción de tarefas e calquera 
outra información do seu interese. Asemade, ten a súa disposición os 
martes de 11:30 a 12:30 horas unha conexión a aplicación a través da 
aplicación webex
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e hora, 
mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  cita noutro 
momento. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

UF: MP0455_22 Sistemas de freada

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de freos, para o que describe
a situación e a funcionalidade dos elementos que o constitúen. 

CA1.1 Relacionouse o funcionamento dos elementos que constitúen os 
circuítos de freos cos sistemas de accionamento destes.
CA1.3 Identificáronse sobre o vehículo os elementos e as pezas do circuíto 
de freos.
CA1.4 Describíronse as características dos sistemas de freos do vehículo 
segundo a súa constitución.
CA1.5 Identificáronse as características dos fluídos utilizados nos sistemas 
de freos
CA1.6 Identificáronse os parámetros de funcionamento dos sistemas, para 
o que se interpretou a documentación técnica.
CA1.7 Interpretouse a función dos elementos de xestión electrónica en 
relación coa operatividade do sistema.
CA1.8 Demostrouse actitude positiva, interese e motivación.

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

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica.
CA2.2 Identificouse o elemento ou o sistema que presente a disfunción.
CA2.5 Realizouse a comprobación ou a medida dos parámetros 
estipulados.
CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.
CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, tomas de aire e 
perdas de fluídos.
CA2.8 Comparáronse os valores obtidos nas comprobacións cos 
estipulados, e determinouse o elemento que cumpra substituír ou
CA2.9 Determináronse as causas da avaría.
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CA2.11 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades.

RA3 - Mantén os sistemas de freos, para o que interpreta e aplica 
procedementos de traballo establecidos.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, consonte  as 
especificacións técnicas.
CA3.4 Reparouse o sistema de freos de xeito que se asegure a total 
ausencia de vibracións, ruídos e esvaramentos anómalos.
CA3.5 Verificouse a estanquidade do circuíto de freos e a freada 
efectiva, tendo en conta normas técnicas e de protección ambiental
CA3.6 Realizáronse os controis e os axustes dos parámetros estáticos e 
dinámicos seguindo especificacións técnicas.
CA3.7 Reparáronse os sistemas antibloqueamento de rodas, de control de 
tracción e de estabilidade do vehículo.
CA3.8 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a 
funcionalidade requirida no sistema.
CA3.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Tarefas de recuperación: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das 
tarefas de cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado 
do módulo se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota 
igual ou superior a 5.
Tarefas de ampliación: Servirán para subir nota, a cualificación final 
aumentará en 0,5 puntos se entregan a metade destas tarefas, en 1 punto 
se entregan o 75% das tarefas e 1,5 puntos se entregan o 100% das tarefas.

Instrumentos:
Tarefas de recuperación: Empregaranse actividades de recuperación nas 
cales o alumnado debera superar todos os CA segundo o estipulado na 
programación do inicio de curso. As actividades de recuperación da parte 
teórica realizaranse a través de preguntas tipo test e de desenvolver, en 
cada actividade indicarase  o método de puntuación das preguntas de cada 
CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste.
Tarefas de reforzo: Uso de rúbrica por cada tarefa para determinar se a 
tarefa é apto ou non apto. Unha tarefa non apto conta como non entregada.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas.
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, tendo en 
conta que as cualificacións das tarefas de recuperación substituirán as 
cualificacións suspensas.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

Non é de aplicación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na 
programación de inicio de curso.
O alumnado terá que superar todos os CA alcanzando o logro mínimo 
estipulado na programación de inicio de curso.

Criterios de cualificación:
As actividades de recuperación da parte teórica realizaranse a través de 
preguntas tipo test e de desenvolver, en cada actividade indicarase  o 
método de puntuación das preguntas de cada CA.
As tarefas de recuperación da parte práctica realizarase a través dun 
traballo no que o alumnado ten que mostrar coñecemento da materia. 
Valoraranse traballos orixinais e non traballos copiados da rede. A 
puntuación do traballo variara en función do contido deste.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: A cualificación será de 0 a 10 en cada unha das tarefas de 
cada práctica ou proba escrita suspensa. Para acadar aprobado do módulo 
se deberán superar todas as tarefas de recuperación con nota igual ou 
superior a 5.
A  nota  que  recibira  o  alumnado  en  cada  avaliación  recuperada  será  a
ponderación das partes recuperadas coas partes que tiña aprobadas dentro
de cada avaliación.
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación) 

Actividades 

Por cada actividade práctica suspensa proponse unha tarefa de 
recuperación consistente na realización dun suposto práctico similar ao 
visto no taller.
Por cada actividade teórica suspensa, deberase realizar unha proba 
teórica ou un traballo de desenrolo.
As actividades de ampliación versarán sobre traballos teóricos dos 
contidos non impartidos polo confinamento a fin de facilitar a súa 
comprensión cando se traten os conceptos prácticos. Estas tarefas son 
de carácter voluntario e soamente permiten subir nota final.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:
As tarefas de recuperación, enviaranse vía correo electrónico e/ou aula 
virtual con fecha de entrega para xuño.
As tarefas de ampliación, enviaranse semanalmente vía correo 
electrónico e/ou aula virtual.
Por cada tarefa se lle indicará posibles materiais de consulta que teñen 
a súa disposición así como o tempo que teñen para realizar a tarefa.
Alumnado sen conectividade:
Mentres non se atope a forma de que este alumnado se poida conectar
a rede proponse a seguinte metodoloxía.
Para as tarefas de recuperación:

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 
realizarse unha proba de recuperación teórica que abordara 
todos os CA teóricos non superados na 1ª e 2ª avaliación.

 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 
realizarase unha proba de recuperación práctica que abordara 
todos os CA prácticos non superados.

Para as tarefas de ampliación:
 No momento en que nos poidamos incorporar as aulas 

realizarase una proba teórica e outra práctica, o fin destas dúas 
probas e subir nota.

Se conseguimos que o alumnado teña aceso a rede, enviaraselle tarefas
de recuperación e de ampliación o igual que o alumnado que tiña 
conectividade.

Materiais e recursos

O alumnado ten a súa disposición os libros de texto e apuntes do curso,
asemade pode acceder a información das plataformas blinklearning, 
Macmillan Advantage e Electude para a visualización de vídeos e 
explicacións de supostos prácticos e consulta de aspectos teóricos. A 
maiores o profesor colgara na aula virtual novos apuntes, vídeos 
explicativos,....
O material colgado na aula virtual tamén será enviado a cada alumno 
por correo electrónico, para garantir que non haxa discriminación por 
culpa da conectividade de cada alumno.
Os xoves as 18:00 h  o alumnado terá conexión co profesor a través da 
aplicación Webex ou plataforma similar.
Se o alumnado, pais, nais ou titores non poden conectares o día e hora 
establecidos, podan solicitar cita por correo electrónico.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado está informado diariamente por medio de correo 
electrónico e da aula virtual onde se lle comunican resolución de 
dúbidas, acceso a páxinas web de ampliación de contidos, correción 
de tarefas e calquera outra información do seu interese. Asemade, ten
a súa disposición os martes de 13:00 a 14:00 horas unha conexión a 
aplicación a través da aplicación webex
No caso que un alumno ou familiar non poda conectarse ese día e 
hora, mediante comunicado ao correo electrónico se acordará unha  
cita noutro momento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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